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Co dělá ShineBean?

ShineBean

je neziskovka z Litoměřic

- působíme v Keni

- usilujeme o odstraňování chudoby

- pracujeme s lidmi aktivními a zodpovědnými

- podporujeme vzdělávání dětí i dospělých, 

sociální a ekonomický rozvoj venkova



ShineBean a město Litoměřice 

Dlouhodobá spolupráce

- besedy na školách

- projekt Aware and Fair

- festival Dun Dun

- podpora keňských školních farem



Projekt Globálně odpovědná města
2016 - 2018

Základní informace

- projekt byl financován Českou rozvojovou       
agenturou

- cílem byla komplexní odborná podpora 
měst  a MAS v rozvoji jejich globální 
odpovědnosti

- spolupracovali jsme s koordinátory 
zdravých měst Litoměřice, Třebíč, 
Kroměříž, Kopřivnice, Štětí, Jihlava, MAS 
Rozkvět a MAS Podřipsko



Projekt Globálně odpovědná města
2016 - 2018

Hlavní aktivity

- sdílení zkušeností a informací

- spolupráce při realizaci aktivit měst

- semináře, besedy  a globální rozvojové      
vzdělávání na školách

- nabídka partnerství v Keni

- návrhy plánu rozvoje globální odpovědnosti

- metodika „Rozvoj globální odpovědnosti měst“ 



Metodika „Rozvoj globální odpovědnosti 
měst, obcí a MAS“

Klíčové shrnutí tříletého projektu

- vychází z kritérií Místní agendy 21

- poskytuje náměty pro rozvoj GO v oblastech

1. Rozvoj kapacit a spolupráce

2. Zvyšování povědomí o klimatických

souvislostech 

3. Mezinárodní spolupráce měst

4. Přístup měst ke zmírnění  

klimatických změn

- lze stáhnout na www.zdravemesta.cz



Města a globální odpovědnost

1. Určete si své priority a zájmy

2. Hledejte spojence, spolupracujte, 
zorganizujte se, síťujte se, inspirujte se 

3. Kontaktujte lokální organizace,        
které se věnují globální odpovědnosti

4. Osvěta intenzivně a kreativně

5. Globální rozvojové vzdělávání na 
školách

6. Aktivně zapojujte obyvatele –
dobrovolnictví, vlastní iniciativa

7. Dělejte pozitivní změny v místní 
komunitě

8. Realizujte rozvojové projekty skrze 
partnery

9. Podporujte mezinárodní rozvojové 
partnerství

10. Sdílejte a propagujte dobré příklady



Co nabízí ShineBean?

Přímá cesta do Keni

- film Kibera do vašich kin

- besedy pro školy a veřejnost

- keňské výrobky do vašich obchodů

- konkrétní podpora

- partnerství na míru



Litoměřice a keňské školní farmy

ŠKOLA NDERE ŠKOLA LOLWE
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