
8. Internetové odkazy 
 

ADRA: www.adra.cz 

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje (ARPOK): www.arpok.cz 

Fairtrade Česko a Slovensko: www.fairtrade-cesko.cz 

Fair trade -  informační web: www.fairtrade.cz 

Centrum pro studium demokracie a kultury: www.cdk.cz 

Czechkid (projekt): www.czechkid.cz 

Česká národní agentura Mládež: www.mladezvakci.cz 

Česká zemědělská univerzita v Praze: www.czu.cz 

Česko proti chudobě (kampaň): www.ceskoprotichudobe.cz 

Český helsinský výbor: www.helcom.cz 

Človek v ohrození: www.clovekvohrozeni.sk 

Člověk v tísni: www.clovekvtisni.cz 

Člověk v tísni – program Jeden svět na školách: www.jedensvetnaskolach.cz 

Člověk v tísni – program Rozvojovka: www.rozvojovka.cz 

Člověk v tísni – program Varianty: www.varianty.cz 

Ekumenická akademie: www.ekumakad.cz 

Evropské město (urbanistický koncept): www.evropskemesto.cz 

Fairtrade International: www.fairtrade.net 

Fairtrade Towns: www.fairtradetowns.org 

Fairtradová města: www.fairtradovamesta.cz 

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci: www.fors.cz 

Charita Česká republika: www.charita.cz 

INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA): www.inexsda.cz 

Katalog knihovny Masarykovy univerzity: http://aleph.muni.cz 

Katalog knihovny Vysoké školy ekonomické v Praze: http://library.vse.cz 

Katalog Městské knihovny v Praze: http://search.mlp.cz 

Katalog Národní knihovny: http://aleph.nkp.cz 

Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci: www.knihovna.upol.cz 

Klimatická snídaně: www.klimatickasnidane.cz 

Kritické myšlení: www.kritickemysleni.cz 

La Ngonpo (projekt): www.la-ngonpo.org 

META – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů: www.meta-os.cz 

Metodický portál MŠMT: www.rvp.cz 

Multikulturní centrum Praha: www.mkc.cz 
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Multipolis (projekt): www.multipolis.cz 

Národní institut dětí a mládeže MŠMT: www.nidm.cz 

Národní ústav odborného vzdělávání: www.nuov.cz 

NaZemi: www.nazemi.cz 

Nesehnutí: www.nesehnuti.cz 

Salesiánská asociace Dona Boska (SADBA): http://mladez.sdb.cz 

Sdružení Tereza: www.terezanet.cz 

Slovenská katolícka Charita: www.charita.sk 

Social Watch (projekt): www.socialwatch.org 

Světová škola (projekt): www.globalactionschools.org 

Šampióni pro Afriku (projekt): www.sampioni.cz 

Trast pro ekonomiku a společnost: www.thinktank.cz 

UNHCR: www.unhcr.cz 

UNICEF (zastoupení pro Českou republiku): www.unicef.cz 

UNICEF (zastoupení pro Slovensko): www.unicef.sk 

Ústřední knihovna Univerzity Karlovy v Praze: www.cuni.cz/UK-320.html 

Výzkumný ústav pedagogický v Praze: www.vup.cz 

Webové stránky Jiřího Hrušky: http://jiri_hruska.sweb.cz 

Živica: www.zivica.sk 
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