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Společnost, která se stará o sběr elektra, zapojuje do recyklace handicapované.  
Spolupracuje se sedmi chráněnými dílnami, které zaměstnávají 150 postižených.  
Díky zakázkám na třídění elektra mohou dílny udržet pracovní místa.  
 
Chráněné dílny Eco-Retel, Charita Opava a Šance pro region, které dávají práci zdravotně 
znevýhodněným lidem, si mezi sebe rozdělí 900 tun vysloužilých elektrospotřebičů na vytřídění. 
Uspěly ve výběrovém řízení kolektivního systému Asekol a oproti zpracovatelům z komerční sféry jim 
firma za zpracování elektroodpadu zaplatí třikrát tolik.  
 
Češi za rok vytřídí pět kilogramů starého elektra na hlavu, tedy v průměru přes 50 tisíc tun za rok. 
Moderní linky, jakou provozuje například společnost Enviropol v Jihlavě, dokáží zpracovávat 
drobná elektrozařízení, která lidé odevzdávají do červených kontejnerů.  
 
Češi loni prostřednictvím DMS darovali 30 milionů. Téměř třetina peněz putovala k nemocným a 
postiženým dětem - čtěte ZDE  
 
U televizí a monitorů, které do kontejnerů nepatří a odnáší se do sběrných dvorů, je ale strojní 
zpracování nebezpečné, a to kvůli sklu. Je proto nutné je demontovat ručně. Kromě zpracovatelů z 
komerční sféry se do jejich demontáže díky společnosti Asekol zapojují i chráněné dílny.  
 
Firma momentálně spolupracuje se sedmi chráněnými dílnami. Ty zaměstnávají celkem 150 lidí se 
zdravotním postižením a ročně dohromady zpracují 3500 tun elektroodpadu, který se nehodí ke 
strojnímu zpracování. Kromě toho vyhlásil Asekol veřejné výběrové řízení na zpracování dalších 900 
tun elektroodpadu pro rok 2016. Do soutěže se letos přihlásilo osm dílen.  
 
"Při hodnocení jsme brali v potaz jak počet hendikepovaných zaměstnanců a cenu, tak třeba právní 
formu. Vše bylo bodově ohodnoceno a každá z těchto tří dílen, které kritéria splnily nejlépe, zpracuje 
příští rok 300 tun vysloužilého elektra. U dvou z nich půjde o navýšení množství elektroodpadu, který 
pro nás v současnosti už zpracovávají," uvedl jeden ze členů komise Pavel Drahovzal.  
 
Stále více firem třídí elektroodpad. Téměř 2000 podniků tak ušetřilo 760 tun oxidu uhličitého - čtěte 
ZDE  
 
"Jsme velmi rádi, že se nám podařilo uspět v soutěži na zpracování vyřazeného elektrozařízení. 
Získaná zakázka významně pomůže využít jak naše technické kapacity, tak hlavně potenciál 
zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří se v naší chráněné dílně na realizaci zakázky budou 
podílet," říká jednatel Eco-Retel Václav Sedláček.  
 
Radost měl i Tomáš Schaffartzik, zástupce ředitele Charity Opava: "Je to pozitivní zpráva. Povedlo se 
nám vysoutěžit 300 tun televizí a monitorů, což nám umožní i nadále zaměstnávat více než 30 lidí se 
zdravotním postižením."  
 
"Jednorázové finanční příspěvky hendikepovaným občanům nepomůžou. Potřebují stálý příjem, ale 
přes veškeré snahy je pro ně stále obtížné najít si odpovídající pracovní místo. Proto si velice ceníme 
spolupráce se společností Asekol, která poskytuje práci tolika zdravotně postiženým lidem, ať už 
přímo, nebo zprostředkovaně právě díky spolupráci s chráněnými dílnami," dodal Václav Krása, 
předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, který výběrové komisi předsedal.  
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