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FOOD SAVERS
– promítání ﬁlmu
Film Food Savers je dokumentární snímek ukazující "potravní řetězec"
z různých úhlů pohledu. Jiný pohled na jídlo má farmář, supermarket,
kuchař, student nebo rodina s dětmi. Ale všichni chtějí stejnou věc.
Něco změnit! Po promítání ﬁlmu bude následovat debata.
Kde: kavárna Naše Café
Kdy: 18:00

UDRŽITELNÉ TECHNOLOGIE V PROJEKTECH V ROZVOJOVÝCH
ZEMÍCH
– výstava
Příklady několika projektů z rozvojových zemí realizovaných českými
organizace a expertními týmy seznámí s přenosem technologií, který
může napomoci rozvoji chudých oblastí.
Kde: Přírodovědecká fakulta UP, 1. patro

VYROBENO ZA KAŽDOU CENU
– výstava
Výstava provede skutečnými příběhy čaje Lipton, banánů od Chiquity,
triček z H&M, cigaret Malboro, čokolád od Nestlé nebo počítačů Acer
či Dell. Jaká je reálná cena produktů, které si kupujeme?
Kde: univerzitní knihovna Zbrojnice, schodiště
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ŠPERKY, KTERÉ POMÁHAJÍ
– workshop
Víte, že je možné se ozdobit šperky a jinými doplňky, jejichž výroba
dává práci lidem s omezenými příležitostmi? Ale kde je sehnat? Tipy
na šperky s etickým rozměrem a vyrábění vlastních šperků –
inspirovaných Afrikou, z recyklovaných materiálů.
Kde: Té & Café Kratochvíle
Kdy: 17:30
NEDOTKNUTELNÉ PROSTITUTKY: PŘÍBĚH LIDU BADI
– rozvojový večer
Promítání krátkého ﬁlmu o nejnižší kastě nepálské společnosti.
Po promítání bude následovat debata s tvůrci ﬁlmu.
Kde: Divadlo hudby Olomouc
Kdy: 18:00

NA HRANICI CHARITY A BYZNYSU
– beseda
Povídání zástupců občanského sdružení Mandeleo nejen o
zemědělských mikropůjčkách v Tanzanii, ale i o tom, kde končí charita
a začíná byznys. "Proč může někdy charita více škodit než pomáhat
a proč s námi některé neziskovky manipulují?" Součástí besedy bude
také vernisáž prodejních fotek podpořených farmářů a ochutnávka
tanzanského čaje a kávy.
Kde: kavárna Naše café
Kdy: 18:00

ENJOY YOUR MEAL
– promítání ﬁlmu
Výroba potravin se za posledních několik let dramaticky změnila.
Můžeme vybrat z nepřeberného množství produktů. Ale na základě
čeho činíme každý den toto rozhodnutí? Hraje hlavní roli chuť, kvalita
nebo cena potravin? Po promítání ﬁlmu bude následovat debata.
Kde: kavárna Naše café
Kdy: 18:00
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ČOKOWORKSHOP
– výroba čokolády a povídání o fair trade
Se zástupci organizace Spolu Férově si vyrobíme vlastní férovou
čokoládu a dostaneme se od kakaového bobu až k čokoládové
pochoutce a dozvíme se, jaké jsou stinné stránky kakaového
průmyslu v Západní Africe a co to je odpovědná spotřeba nebo fair
trade.
Kde: bistro Bistrá kráva
Kdy: 18:00

ARPOK
Obecně prospěšná společnost ARPOK vznikla v roce
2004 a věnuje se především globálnímu rozvojovému
vždělávání a osvětě. Je to nezisková organizace, která
přináší do škol aktuální témata dneška a nabízí učitelům
návody, jak s takovými tématy zacházet ve výuce. Vedle
výukových programů pro školy, nabízí také semináře pro
učitele, vytváří metodickou podporu a organizuje osvětové
akce pro veřejnost.
Více na www.arpok.cz

Maendeleo
Nezisková organizace Maendeleo svou činností podporuje drobné farmáře v
jihozápadní Tanzanii a snaží se přispět k rozvoji venkovské oblasti Usangu. Tento
cíl reﬂektuje i samotný název, který přeložen ze svahilštiny znamená "rozvoj".
Projekt zemědělských mikropůjček podporuje více než sto rodin sdružených ve
svépomocných skupinách. Organizace zde působí již od roku 2011. Více
informací na www.maendeleo.cz
Naše café
Sociální družstvo Stabilita Olomouc, jež provozuje kavárnu "Naše Café", podniká
v zásadách sociální ekonomiky. Bylo založeno neziskovou organizací P-centrum,
které pracuje s lidmi se závislostí. Kavárna "Naše Café" tak vytváří bezpečný
prostor pro jejich začlenění zpět do společnosti, což výrazně snižuje riziko recidivy
a zvyšuje jejich uplatnitelnost na trhu práce. Více informací na www.nasecafe.cz

Spolu Férově
Nezisková organizace Spolu Férově je složená z mladých motivovaných lidí, jež
zajímá okolní svět. Naším posláním je motivovat jednotlivce ke kritickému myšlení
a odpovědné spotřebě, usilujeme o změnu dnešní konzumní společnosti.
Věnujeme se globálnímu rozvojovému vzdělávání, děláme férový catering a také
prodáváme fair trade zboží. Více informací na www.facebook.com/SpoluFerove.
Bistrá kráva
Bistro Bistrá kráva je společný projekt budovaný na přátelství, zkušenostech a
zážitcích z cest. Nabízí vám možnost zastavit se během dne v příjemném
prostředí a dát si něco dobrého, zdravého a z kvalitních surovin, které odebíráme
od místních farmářů a dodavatelů. Více informací na
www.facebook.com/bistrakrava.
Divadlo hudby
Intimní divadélko s uměleckým programem navštěvované vybranou společností.
Repertoár z části veselý a sentimentální. Divadlo vzniklo v roce 1968, je zřizováno
Magistrátem města Olomouc a sídlí v budově Muzea umění Olmouc.
Více na www.divadlohudby.cz
Té & Café Kratochvíle
Oáza, kde naleznete vše dobré! Čaj, káva, vodní dýmky, něco na zub, příjemné
prostředí, milá obsluha, stolní hry a jako bonus pestrý kulturní program.
Více na www.kratochvile-cajovna.cz
Zbrojnice
Brána k vědění. Ústřední knihovna Univerzity Palackého v Olomouci. Sídlí v
prostorách historické budovy bývalé dělostřelecké Tereziánské zbrojnice.
Více na www.knihovna.upol.cz

Educon
EDUCON je dobrovolné nepolitické sdružení občanů, fyzických a právnických
osob, působící na území České republiky se sídlem v Praze. Posláním
tohoto sdružení je šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí
hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci. Cílem je
zvyšování úrovně znalostí a informovanosti vedoucích a odborných pracovníků
institucí, vzdělávacích zařízení, podnikatelských subjektů apod. z České republiky
a z rozvojových zemí. Educon je jedním z hlavních koordinátorů kampaně Česko
proti chudobě. Více na www.educon.cz

