NEVÍTE SI RADY
S TEXTILNÍM ODPADEM
VE VAŠÍ OBCI?
Diakonie Broumov má řešení:
Kontejner na použité ošacení

Diakonie Broumov městu pomůže zdarma

›

›

›

Pro textil si přijede odveze roztřídí zpracuje
smysluplně využilje – jen minimum zlikviduje

›

+ Textil nebude zbytečně končit na skládkách
+ Vaše město ušetří náklady za likvidaci textilního odpadu
+ Budete se podílet se na ochraně životního prostředí
+ Pomůžete potřebným lidem

Co vše je možné
do kontejneru odevzdat
� Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/
� Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony…
� Látky
� Péřové i vatované přikrývky, polštáře, spacáky…
� Obuv
� Plyšové hračky
� Funkční tašky, kabelky, batohy

Neváhejte nás kontaktovat! vše s vámi rádi projednáme.
Diakonie Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Wienerová, oblastní ředitelka | T 603 411 229
www.diakoniebroumov.org

KDO jSME?
Diakonie Broumov je organizace, které se od roku 1992 zabývá sběrem použitého ošacení z celé republiky, zaměstnáním i azylovým ubytováním lidí z okraje společnosti a poskytováním materiální pomoci
lidem v sociální nouzi jak v ČR, tak i v zahraničí.

CO SE STANE
S DAROVANÝM
OBLEČENÍM?

CO DěLáME?
Naší nosnou činností je svoz použitého ošacení z celé republiky, následné roztřídění dovezených
věcí a 90% smysluplné zužitkování. Tím je spojen sociální program s ochranou životního prostředí,
jelikož textil nekončí ve směsném komunálním odpadu ani na skládkách, ale je dále využitý.

sběrná místa

úřady, školy, jiné organizace

jAK TO DěLáME?
Darované věci se sváží do Broumova, kde se přetřídí – na věci použitelné k humanitárním účelům
(do výdejních středisek, kterých máme 30) a na věci k dalšímu průmyslovému zpracování
(např. čistící hadry, zátěžové koberce, izolační lepenka apod.).
Takto se zpracuje cca 90 % veškerého přivezeného textilu, bot i hraček. Jen 5–10 % se likviduje
na skládkách, dle zákona o odpadech.

dispečink

svozy sbírek, informace

V současné době svezeme ročně cca 7 000 tun ošacení, spolupracujeme na sběru textilu
s cca 3 500 městy, obcemi, školami a dalšími organizacemi v naší republice. Jedná se převážně
o menší města, kde se sbírky lépe organizují, ve větších městech se sbírky organizují hůře a textil
zbytečné končí v odpadech.

odvoz

jAK POMáháME A ČÍM SE LIŠÍME OD KOMERČNÍCh
SPOLEČNOSTÍ?

od Diakonie Broumov

Na celém procesu se podílejí lidé z okraje společnosti, kteří mají v Diakonii azylové ubytování
a i pracovní uplatnění. Jedná se převážně o osoby bez přístřeší, které by jinak práci nikde nedostaly.
U nás pracují jako závozníci, manipulanti apod.
V našich výdejních střediscích ročně vydáme cca 1 500 tun velmi pěkného ošacení. Zaměstnáme
60 lidí z okraje společnosti, kterým nad rámec pracovních povinností pomáháme se začlenění zpět
do společnosti a díky tomu nečerpají sociální dávky ani jinou státní podporu.

sklad

práce pro klienty azylových domů

Úzce spolupracujeme i se sociálními odbory měst a obcí, kdy v případě potřeby ubytujeme
i zaměstnáme jejich klienta nebo dovezeme ošacení sociálně potřebným v jejich městě.
Diakonie tuto činnost vykonává od roku 1992, a tak si dovoluje garantovat dlouhodobou spolupráci i spolehlivost.

jAK SPOLuPRáCE PROBÍhá?

třídírna broumov

práce pro klienty azylových domů

� Diakonie zakoupí kontejner a sepíše s městem smlouvu o spolupráci.
� Město zajistí propagaci u občanů a ve spolupráci s Diakonii vyberou optimální místo pro umístění
kontejneru.
� Diakonie bezplatně a pravidelně kontejner ve vlastní režii vyváží.
� Diakonie měsíčně posílá městu informaci o množství svezeného textilu (tak má město přehled, kolik
ušetřilo na komunálním odpadu). Průměrné 10 tisícové město za rok sesbírá cca 20–40 tun ošacení –
množství závisí nejen na propagaci u občanů, ale hlavně kde je kontejner umístěn – na volném
prostoru či ve sběrném dvoře – tam je menší množství

nositelné
oděvy

poškozený
materiál

nepoužitelný
materiál

předání
potřebným

průmyslové
zpracování

odpad

KDE NA NáS DOSTANETE REFERENCE?
Uvádíme města, která s Diakonií již spolupracují a mají kontejner na textil pro občany:
Poděbrady � Český Brod � Jílové u Prahy � Dvůr Králové � Jaroměř � Vlašim � Příbram � Pardubice �
Kolín � Humpolec � Chotěboř � Havlíčkův Brod � Prachatice � Žamberk…

TěŠÍME SE NA SPOLuPRáCI S VáMI!
Diakonie Broumov, Husova 319, 550 01 Broumov
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Wienerová, oblastní ředitelka | T 603 411 229
www.diakoniebroumov.org

