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SAMAY je jednou z prv"ch lokálnych pra#iarní kávy na 
Slovensku, ktorá funguje u# viac ako desa$ rokov, a jedinou 
slovenskou pra#iar%ou kávy s oficiálnou platnou Fairtrade 
a BIO certifikáciou. Sme zárove% v"robcom a distribútorom 
orie!kov, su!eného ovocia, zelenej kávy, &okolády a &aju s 
garantovan"m etick"m a ekologick"m pôvodom. 



Ak!ko"vek zisk spolo#nosti SAMAY slú$i na podporu aktivít Nadácie:  

12 krajinách.

V prípade prírodn!ch katastrof #i vojensk!ch konfliktov poskytuje 
Integra humanitárnu pomoc "u%om v núdzi. V%aka koordinácii s 
#lenmi medzinárodnej Aliancie Integral vie zasiahnu& r!chlo a 
efektívne. Humanitárnu pomoc poskytla u$ v  

Program podpory vzdelávania dáva chudobn!m de&om v Etiópii 
a v Keni mo$nos& chodi& do 'koly. Majú tak lep'ie 'ance nájs& si 
neskôr prácu a postara& sa o seba. Pravideln!m mesa#n!m 
príspevkom je v 7 projektoch podporovan!ch 1 140 detí.

Cez projekty ekonomického rozvoja a Fairtrade pomáha Integra 
farmárom dosta& sa na cestu od pomoci k svojpomoci. Ponúka im  
toti$ prácu za dôstojn!ch podmienok a za spravodlivú mzdu. V 
Keni a v Etiópii zah()a takáto spolupráca  21 000 farmárov. 

600 000 stromov. 

Integra v Keni prevádzkuje 'kôlky na pestovanie sadeníc 
makadámiov!ch a ke'u stromov. Sadenice makadámiov!ch 
stromov distribuuje aj farmárom v Etiópii. Sú pre nich dodato#n!m 
zdrojom príjmu, tvoria prirodzen! tie) pre kávovníky, obnovujú 
odlesnené územia a pomáhajú absorbova& nadbyto#né emisie 
uhlíka. Integre sa zatia" podarilo vysadi& 

Za!ali sme v roku 2005 ako Ten 
Senses a neskôr sme vytvorili 
zna!ku SAMAY. Názov “samay” 
pochádza z Etiópie - rovnako 
ako káva arabica a tie" prvé 
zrnko kávy, ktoré sme u nás 
upra"ili. V jazyku etióp!anov, 
amhar!ine, znamená “nebo”.   

Na'a sesterská spolo#nos& Ten Senses Africa (TSA), ktorá 
patrí ku k"ú#ov!m sociálnym podnikom Nadácie Integra, má 
v kenskom Nairobi modernú prevádzku na spracovanie 
makadamov!ch orechov: 

• Kapacita prevádzky je 6 000 ton orie!kov ro"ne a okrem 
400 sezónn!ch robotníkov si v nej na'lo prácu na trval! 
úväzok za férov!ch podmienok 250 zamestnancov. 

• Pracovníci pochádzajú najmä z ne%alekého slumu, pri#om 
vä#'inu tvoria mladí "udia do 35 rokov a $eny.  

• Orechy nakupujú zamestnanci TSA priamo od farmárov, 
nie sprostredkovate"ov, a v%aka modernému mobilnému 
softwaru vyplácajú farmárom vy''ie platby okam$ite. 

• Orechové 'krupiny sa zhodnocujú ako ekologické palivo v 
procese su'enia makadamov.  

• TSA spolupracuje v Keni aj so !kolami - poskytuje im 
sadenice stromov a odbornú po"nohospodársku prax. 

*al'í sociálny podnik s rovnak!m modelom fungovania ako 
TSA zakladáme formou joint venture v Etiópii. Okrem 
pestovania a spracovania makadamov sa bude venova& aj 
v!robe modern!ch ú"ov a spracovaniu medu. 

Na#a spolo!nos$ SAMAY vznikla ako jeden z projektov Nadácie Integra, ktorej 
poslaním je zmier%ova$ následky poru#eného sveta.  
   
Nadácia Integra            Ten Senses (SAMAY)     Ten Senses Africa     Ten Senses Ethiopia  

SAMAY spolu s Nadáciou Integra a %al'ími spolo#nos&ami, ktoré vznikli v%aka 
aktivitám Nadácie (najmä Ten Senses Africa v Keni a nov! joint-venture v Etiópii), 
podporuje rozvojové projekty v krajinách takzvaného globálneho Juhu a prispieva k 
nap+)aniu Cie"ov udr$ate"ného rozvoja (Sustainable Development Goals - SDGs). 

Podporujeme zodpovednú spotrebu a ka$d! z v!robkov v na'ej ponuke má 
jednozna#ne garantovan! pôvod. Neponúkame iba kávu z Etiópie alebo makadamy z 
Kene: vieme, v ktorom konkrétnom regióne alebo dedine vyrástli, boli pozbierané, 
poznáme „terroir“ aj farmárov. Na'e produkty sú certifikované cez medzinárodne 
re'pektované systémy kontroly kvality a sp+)ajú najvy!!ie !tandardy udr#ate$nosti a 
sociálnej zodpovednosti.   

BIO certifikát garantuje pestovanie a spracovanie v súlade s re$imom kontrolovaného 
ekologického po$nohospodárstva, ktoré je oh"aduplné k na'ej planéte aj budúcim 
generáciám. S viacer!mi zákazníkmi spolupracujeme tie$ v systéme bezodpadového 
zero waste hospodárstva, resp. cirkulárnej ekonomiky.  

Dôle$ité sú pre nás aj férové podmienky po#as celej cesty na'ich produktov od 
pestovate"ov a$ ku spotrebite"ovi.,V%aka spravodlivému obchodu - Fairtrade - si na'i 
zákazníci mô$u by& istí, $e farmári u#ivia vlastnou prácou seba aj svoje rodiny. 
Certifikáty od Fairtrade International alebo WFTO (World Fair Trade Organization) 
%alej garantujú dôstojné pracovné podmienky, ochranu "udsk!ch práv, zákaz detskej 
ako aj nútenej práce, dlhodobé obchodné vz&ahy a férové ceny nezávislé na 
v!kyvoch,svetového plodinového trhu.  

Sociálna prémia slú$i na zlep!enie #ivotn%ch podmienok v komunite, napr. na 
opravu komunikácií, budovanie studní, #i v!stavbu 'kolsk!ch alebo zdravotníckych 
zariadení. Farmárom a producentom tak pomáhame postavi& sa na vlastné nohy a 
vymani& sa z chudoby.
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