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Starý textil némusi na skládku
Je vubec možné skloubit predcházení vzniku odpadu s posky-
továním sociálních služeb a materiální pomocí potrebným
lidem? V Diakonii Broumov o to usilují.

U
ž témer dvacet let fungující obcan-
ské sdružení se stará o pracovní
a sociální integraci tech, kterí se

ocitli na okraji spolecnosti. Jde o obcany
obtížne umístitelné na trhu práce, lidi bez
domova, dlouhodobe nezamestnané, pro-
puštené vezne nebo o ty, kdo ukoncili léc-
bu závislosti. Stranou nezustává ani pomoc
sociálne potrebným obcanum ci rodinám.
Cílem Diakonie Broumov je, aby ti všichni
byli schopni se o sebe postarat a našli zno-
vu své místo ve spolecnosti.

Vedle azylového ubytování nebo mate-
riální pomoci pomoc diakonie predevším
spocívá ve vytvárení pracovních míst pro
obcany, obtížne umístitelné na trhu práce.

KLIENTI NALEZLI VHODNOU
PRACOVNí PRílEŽiTOST
Aktivity diakonie nikdo nedotuje. Proto její
zakladatelé hledali takovou formu cinnos-
ti, která jednak bude ekonomická, jednak
umožní sociální rehabilitaci klientu. Tu ob-
jevili v práci s použitým ošacením, botami,

Velkoobjemové kontejnery na obnošéne
šatstvo jsou prístupné 24 hodin denne.

hrackami a domácími potrebami, jež dia-
konie získává formou sbírek. Klienti pritom
nalezli pracovní príležitosti pri svozu, ma-
nipulaci a trídení použitého textilu. Veškerý
textil se sváží do do hlavního trídicího pra-
covište v Broumove. Jde o skladový a výrob-
ní komplex o ploše 4000 m2 zkolaudovaný
speciálne pro tento úcel. Textil se dále dis-
tribuuje do výdejních stredisek podle jejich
požadavku, ale také k dalšímu prumyslové-
mu zpracování.

Postupne tam dospeli k tzv. sociálne-eko-
nomickému provozu, kde jsou vedle kvalifi-
kovaných pracovníku klienti zarazováni na
místa, prizpusobená jejich individuálním
potrebám. Kvalifikovaní pracovníci jsou
pro klienty, kterí teprve získávají základ-
ní pracovní návyky a dovednosti, podpo-
rou a vzorem. Sami klienti se tak cástecne
podílejí na financování sociálních služeb
a po úspešném absolvovaní sociální reha-
bilitace mohou získat i stálý pracovní po-
mer. Nyní má diakonie 120 kvalifikovaných
zamestnancu a zamestnává 45 klientu.
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~OCHRANA ŽIVOTNíHO PROSTREDí
~ Podle analýz je v komunálním odpadu pri-
~ bližne 7 % starého textilu, což v CR predsta-

vuje zhruba 200 tisíc tun rocne. Odebrání
tohoto podílu by výrazne snížilo objemy
ukládané na skládky, nehlede na možnost
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nového použití tohoto druhu odpadu a re-
cyklaci kvalitních materiálu.

Sebraný textil se v diakonii trídí a odesí-
lá k novému využití (viz schéma). Na sklád-
kách pouze 10-15%, který již nelze ani pru-
myslove zpracovat. V budoucnu se uvažuje
i o jeho využití, napr. jako alternativního pa-
liva ci izolacního materiálu. Odklonení sta-
rého textilu ze skládek k novému využití tak
v praxi predchází vzniku odpadu a ve svých
dusledcích chrání životní prostredí.

PRESVEDCiVÉ PRíKLADY TRí MEST
Sbírky obnošeného šatstva se zajištují
ve spolupráci s ruznými organizacemi ci
mesty a obcemi v celé CR. Nekterí partne-
ri pomáhají investovat do velkých žlutých
sberných kontejneru. Napríklad v Ceském
Brode jsou od pocátku roku hned dva. »Be-
hem jejich provozu diakonie odvezla cel-
kem 48 tun oblecení, nejvíce ze všech mest,
která se touto cinností rovnež zabývají.
O toto množstvi se snížil odpad na sklád-
ku smesného a objemného odpadu,« uvedl
Ing. Miroslav Kruliš, reditel TS Ceský Brod.
»Kontejnery se vyvážejí dvakrát týdne spo-
lecností diakonie a mestu, ani technickým
službám tím nevznikají žádné náklady
na manipulaci, dopravu ani uložení.«

Od letošního cervna se podobný kontej-
ner využívá i v Pardubicích, kde jej zakou-
pily Služby mesta. Jen v cervnu a cervenci
bylo do tohoto kontejneru odloženo více
než šest tun šatstva a dalších vecí, urcených
pro humanitární pomoc. Služby mesta Par-
dubic liŽzvažují nákup dalšího kontejneru.

Od konce kvetna 2012 je kontejner na sber
poúžitého oblecení umísten také v Žam-
berku. »Za první tri mesíce již do nej bylo
uloženo celkem 6,5tuny textilníchmateriá-
lu a oblecení,« uvedla Bc. Alena Hovádková
z odboru životního prostredí a zemedelstvi
mestského úradu.

Krome sberu do kontejneru Diakonie
Broumov rozvíjí také spolupráci se sberný-
mi dvory, kde je však nutné zajistit prostor
k suchému skladování použitého texti-
lu a možnost zabezpecení materiálu, aby
nebyl znehodnocen. Ke zpracování nelze
prijímat znehodnocený, mokrý ci zatuchlý
textil, ani zbytky z prumyslové výroby.

Celkem sdružení rocne zpracuje zhruba
7500 tun použitého ošacení, jež by jinak pa-
trne skoncilo v komunálním odpadu. Ikcel
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