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Více než milion korun na podporu osob se zdravotním postižením, a to jen díky správně vyhozeným 
elektrospotřebičům. To je projekt Koruna za kilo, který v letošním roce spustila společnost ASEKOL ve 
spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením.  
 
Odhaduje se, že v českých domácnostech leží ladem 63 milionů elektrospotřebičů. Správně 
odevzdaný vysloužilý elektrospotřebič přitom může pomoci nejen životnímu prostředí, ale i potřebným. 
Za každý kilogram starého drobného elektra jako jsou mobilní telefony, rychlovarné konvice či 
elektronické hračky, které lidé vhodí do červených kontejnerů, totiž obdrží nadační fond Rovná šance 
jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních 
příležitostí.  
 
Pomoci může každý z nás  
 
Každý, kdo vhodí do konce letošního roku starý telefon, fén nebo třeba toustovač do jednoho z 2129 
červených kontejnerů po celém Česku, pomůže hendikepovaným najít práci. V loňském roce se za 
stejné období vybralo z červených kontejnerů celkem 1 000 000 kg elektroodpadu, letos se očekává 
podobný nebo dokonce ještě lepší výsledek. To znamená, že by zdravotně postižení mohli získat i 
více než milion korun.  
"Nadačnímu fondu Rovná šance jsme se rozhodli pomoci tímto způsobem i proto, že víme, jak je pro 
hendikepované spoluobčany obtížné najít si práci," vysvětluje Martina Ďaďová, manažerka 
komunikace neziskové společnosti ASEKOL, která červené kontejnery provozuje a dlouhodobě 
spolupracuje s chráněnými dílnami.  
 
Peníze z elektra pomohou hendikepovaným při rekvalifikaci  
 
Zaměstnávání zdravotně postižených osob je stále diskutovaným tématem. Přestože pracovních míst 
pro hendikepované přibývá, stále se mnoho zaměstnavatelů zaměstnávání postižených obává. Cílem 
Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, jejímž předsedou je Václav Krása, je 
pomoci postiženým s uplatněním na trhu práce.  
 
- Proč jste se spojili právě se společností ASEKOL?  
 
ASEKOL je pro nás zajímavým partnerem.  
Je to společnost, která má dlouhodobé zkušenosti se zaměstnáváním zdravotně postižených osob. 
Podle mých informací poskytuje ASEKOL práci 150 lidem se zdravotním znevýhodněním. Zároveň se 
nám líbí povaha jejich podnikání. Zbavovat svět zátěže starého elektra má smysl.  
 
- Jak vybrané peníze z projektu Koruna za kilo pomohou osobám se zdravotním postižením?  
 
Peníze jsou určeny na rekvalifikace osob se zdravotním postižením (OZP). Naším cílem je pomoci jim 
nalézt odpovídající pracovní příležitosti a právě díky rekvalifikacím získat stálé zaměstnání, což pro ně 
má z dlouhodobého hlediska daleko větší význam než jednorázový finanční příspěvek.  
 
- Pomáhá projekt konkrétním osobám, nebo jde o všeobecnou pomoc?  
 
Projekt pomáhá samozřejmě konkrétním osobám, ale také pomáhá k tomu, aby byly vytvářeny 
systémové změny v podpoře zaměstnávání OZP. Řekl bych, že je to tak půl na půl. Systémové změny 
mají dopad na zaměstnanost OZP v celostátním měřítku a jsou tudíž velmi efektivní.  
 
---  
 
Máte doma nepotřebný drobný elektrospotřebič? Vhoďte ho do červeného kontejneru. Nejbližší 

http://pravo.novinky.cz/


červený kontejner můžete vyhledat prostřednictvím mapového vyhledávače na adrese 
www.cervenekontejnery.cz.  
 
Foto: BĚHEM ROADSHOW LIDÉ "VYSBÍRALI" VÍCE NEŽ 33 000 KČ. Projekt Koruna za kilo sbíral 
peníze pro postižené také v rámci roadshow TV Prima jede za vámi. Lidé v patnácti městech po celé 
ČR soutěžili ve sběru elektra přímo během zábavního programu. "Za každé vybrané kilo během 
roadshow nadační fond Rovná šance mohl získat 10 korun," říká Martina Ďaďová ze společnosti 
ASEKOL. "Celkem lidé přinesli více než 3350 kilogramů elektrospotřebičů, tedy přesně 33 500 korun," 
dodává Ďaďová.  


