Chráněná technická dílna
skartace
O středisku
Chráněná technická dílna sídlí ve
Velkých Hošticích a zaměstnává
hlavně lidi se zdravotním znevýhodněním, nízkým vzděláním a ve věku
nad 50 let. Svým programem je převážně orientována na zpracování
klasických i nebezpečných odpadů,
zejména na elektroodpad. V roce
2009 dílna zavedla profesionální
skartaci papíru, která má certifikaci
TOP SECRET.

Dělala by i zadarmo

Nabízíme bezpečnou skartaci dokumentů
* Materiál ke skartaci jsme schopni naložit a odvézt.
Z Opavy odvoz bezplatný, z jiných míst dle dohody a
množství. Zákazník může být přítomen skartaci.
* Vážíme na certifikované váze.
* Objekt střežen kamerovým systémem.
* Po zvážení vydáme doklad o likvidaci odpadu.
* Charita Opava je certifikována dle ISO 9001 a 14001.
Ke skartaci přijímáme vytříděný i nevytříděný papír (celé
šanony, závěsné složky, PE složky, knihy, kroužková vazba,
voskový papír). Skartace probíhá na stroji MULTIBRICK
rakouské firmy PÖTTINGER a z rozdrceného materiálu
vzniká papírová briketa, která je certifikovaným palivem.

Kontakt
Chráněná technická dílna, Zámecká 68, 747 31 Velké Hoštice
Vedoucí: Karel Kostera
Telefon: 553 764 057, 734 435 234
e-mail: chtd@charitaopava.cz
Více na www.charitaopava.cz

Margit Gajdošíková by si před lety
neuměla vůbec představit život bez
práce. Byla zaměstnaná v kuchyni opavského hotelu Koruna. Kvůli
velkým problémům s páteří se však
musela podrobit operaci a skončila
v invalidním důchodu. Přes přetrvávající potíže jí po roce zůstal jen
částečný důchod a paní Margit hledala práci. Snacha, žijící ve Velkých
Hošticích, jí poradila, aby se poptala
v tamní charitní Chráněné technické
dílně. Nové pracovníky však právě
nepřijímali. Paní Margit ale dostala
nabídku, aby pracovala jako dobrovolník. Ráda přijala i tuto možnost,
přestože jedinou odměnou jí byly
stravenky. Když se uvolnilo místo,
byla přijata a v dílně pracuje již pět
let. V současnosti nejčastěji u skartovacího stroje, když chybí papír,
rozebírá nejrůznější spotřebiče. Paní
Margit říká, že má výbornou práci
a že je šťastná v kolektivu dobrých
lidí. Jen lituje, že čas plyne jako
voda, protože letos už odchází do
důchodu. Důkazem toho, jak svou
práci miluje, jsou její slova, že by tu
ráda pracovala dál, byť jen za ty stravenky.

