Trvalo udržateľná textilná výroba
Jednoducho férové

Spánok s dobrým pocitom, prinášajúci
zotavenie ...

100% ekologické
hospodárenie
Žiadna detská alebo
nútená práca

o 46% menej
skleníkových plynov

91% úspora pri
spotrebe vody

100% Bio-osivo

... v posteľnej bielizni SALESIANER
z organickej bavlny Bio Fairtrade!
Bio

Fairtrade

✓ Prírodné rastliny bavlníka 		

✓ Garantované, spravodlivé a stabilné

bez použitia génovej techniky

✓ Bez pesticídov a chemických
hnojív

✓ Bez umelého zavlažovania
(využívanie monzúnových
dažďov)

✓ Ručne zberané 		

(manuálna kontrola kvality)

minimálne ceny pre drobných
poľnohospodárov

✓ Vývoj, školenia a zabezpečenie kvality 		
na mieste

✓ Žiadna detská alebo nútená práca
✓ Zlepšenie životných a pracovných podmienok
rodín

✓ Kontrola prostredníctvom Fairtrade

Labelling Organizations International (FLO)

Certifikovaná bio-bavlna
Bio Fairtrade bavlnu pestujú drobní poľnohospodári
na ekologicky obhospodarovaných poliach v Indii,
bez geneticky upraveného osiva a bez použitia
nebezpečných pesticídov.
Rastová fáza rastlín ide ruka v ruke s prirodzenými
zrážkami z monzúnových dažďov.
Preto nie je potrebné umelé zavlažovanie bavlníkov
a zároveň sa tak šetria vodné zdroje v regióne.
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Posteľná bielizeň s Bio Fairtrade bavlnou od SALESIANER
predstavuje zodpovednosť voči ľuďom a prírode súčasne.
Certifikát Fairtrade umožňuje indickým drobným
poľnohospodárom a ich rodinám lepší život, lebo
férový obchod zaisťuje na jednej strane stabilný a
vyšší príjem a na druhej strane vedie
prostredníctvom školení a zabezpečovania kvality
k lepším životným a pracovným podmienkam
pre tamojších ľudí.

Froté zo 100% Bio Fairtrade bavlny

Viac ako férové

Podpora dievčenskej školy v Indii a
spolupráca s miestnymi farmármi.

V rámci cesty za pôvodom Bio Fairtrade bavlny v Indii si spravilo vedenie
SALESIANER obraz o veľmi skromných podmienkach a o zlom stave tamojšej
školy.
Na základe toho sa okamžite začalo s dlhodobým podporovaním školy Seva
Ashram v Madingpadare, ktorú navštevujú deti Bio Fairtrade poľnohospodárov.
V prvom kroku boli poskytnuté financie na školské lavice a stoličky, ako aj
na zariadenie zabezpečujúce pitnú vodu.
Navyše existuje aj dobrá spolupráca s miestnou kooperatívou, ktorá testuje rôzne
osivá bio bavlny na odolnosť voči suchu a záplavám. Poľnohospodári z ekologickej
farmy dostávajú najlepšie osivá, ktoré zaručujú úspešnú úrodu. Najlepšia kvalita
bavlny zabezpečuje adekvátny príjem.

Chcete Vašim hosťom tiež
poskytnúť niečo výnimočné?
Radi Vám poradíme!

office@salesianer.sk
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