1. LEKCE PŘÍBĚH TRIČKA

PL Zlepšováky varianta

Zlepšováky pro výrobní cyklus trička
1. Získávání surovin (pěstování a sklizeň):
●
●
●
●
●

Pěstování na menších polích je méně náročné na zalévání a je zde více prostoru pro živočichy, kteří se živí škůdci na poli.
Úsporné zalévání nebo pěstování na místech, kde je dostatek vláhy (výroba jednoho trička spotřebuje 2700 l vody – při průměrné denní spotřebě vody v ČR
(133 l/domácnost), je to množství, které by vystačilo jednomu člověku na 20 dnů).
Pěstování bez chemických látek nebo s použitím jejich minimálního množství (nadbytek chemických látek se dostane do půdy a následně do rostlin, nebo je
spláchnuto do řeky, škodí lidem i živočichům, kteří se na poli a v jeho okolí pohybují).
Využití přírodních hnojiv.
Ruční sklizeň. Na sklizeň je sice potřeba více lidí, ale bavlny se sklidí více a tolik se neničí půda. Je to finančně náročnější, ale poskytne práci lidem z okolí. Kombajny
neničí půdu.

2. Doprava:
●
●

Doprava na kratší
vzdálenosti
Továrny umístěné blízko
sebe

3. Výroba a zpracování:
●
●
●
●
●

Změkčování, bělení a barvení přírodními látkami
Ochranné pomůcky pro dělníky, informování o nebezpečných látkách
Čističky vody u továren
Zajistit příjemné pracovní podmínky (8 hodinová pracovní doba, přestávky, ochranné pomůcky). S dohledem pomáhají je neziskové organizace, které dohlížejí na
to, v jakých podmínkách dělníci pracují.
Odběratelé zboží tím, kteří odeberou pouze v případě, že si ověří, že v továrně mají dobré pracovní podmínky.

4. Nákup a používání:
●
●
●

Nakupující si vybírají zboží u kterého znají jeho původ (např. označené značkou, která potvrzuje, že vzniklo v dobrých pracovních podmínkách), od prodejce, který na
tyto podmínky dbá.
Výběr trička podle jeho příběhu (odkud pochází, kde bylo vyrobeno, značky - např. Fair Trade)
Péče o tričko – praní, sušení, zašívání...

5. Odložení trička:
●
●
●

Darování nebo další prodej.
Výroba něčeho dalšího, využití jako
hadříku.
Odložení do odpadu určeného k recyklaci.

