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Prosím, sedřete nás z kůže 

Cyklus rozvojových večerů neziskové vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. pokračuje 16. března 

2016 besedou na téma „Prosím, sedřete nás z kůže. Pracovní podmínky v oděvním a obuvnickém 

průmyslu – kdo nese odpovědnost?“ V sále Divadla hudby Muzea umění Olomouc vystoupí 

od 18:00 Petr Mareš, pracovník neziskové organizace NaZemi. 

Host rozvojového večera seznámí zájemce z řad široké veřejnosti s nevyhovujícími pracovními 

podmínkami v oděvním a obuvnickém průmyslu v zemích, jako je Bangladéš či Pákistán. 

Krom představení hlavních problémů nastíní, jak se k této problematice staví světové společnosti, 

a co pro změnu mohou udělat sami spotřebitelé.  

„Nízká mzda, dlouhá pracovní doba, nedostatečná ochrana zdraví, to vše je součástí každodenního 

údělu lidí pracujících v oděvním a obuvnickém průmyslu v Asii. Zisky nadnárodních společností 

neustále rostou, pracovní podmínky zaměstnanců se však příliš nezlepšují, o důstojném živobytí často 

nemůže být ani řeč. Hlas spotřebitelů je jedním z faktorů, které mohou pomoci zavedenou praxi 

změnit, proto jsme se rozhodli na tuto problematiku upozornit.“ uvádí Jan Klega, pracovník organizace 

ARPOK, o. p. s. 

Petr Mareš se zabývá pracovními podmínkami v oděvním a obuvnickém průmyslu a odpovědností 

firem. Pracuje v neziskové organizaci NaZemi, která hájí důstojné pracovní podmínky lidí ve světě. 

V rámci přednášky představí kampaně Ušili to na nás! a Obuj se do toho. 

Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol globální 

rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, 

migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech 

informuje veřejnost, a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí do dění 

kolem sebe. 

 

 

 

Kontakt pro média: 

Jan Klega 

E: jan.klega@arpok.cz | T: 581 111 907 | M: 732 983 795 
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