Chráněná technická dílna
likvidace
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.

Nová životní šance

Nabízíme likvidaci odpadů, převážně
elektroodpadu, včetně nebezpečného
Zpracování odpadů probíhá v souladu s provozním řádem, schváleným MSK.
Svým programem je dílna převážně orientována na zpracování klasických i nebezpečných odpadů, zejména elektroodpad:
* TV a monitory
* Bílé zboží – pračky, myčky, sporáky, mikrovlnné trouby atd.
(mimo ledniček)
* PC, tiskárny, kopírky, telefony, skenery
* Osvětlovací tělesa bez zářivek
* Vysavače, bojlery, topinkovače, rádia, videa
* Kabely, motory, trafa apod.
* Další elektromateriál
* V omezené míře nábytek – kancelářské židle, školní lavice apod.
• Při větším objemu jsme schopni odpad naložit a odvézt. Z Opavy odvoz 		
bezplatný, z jiných míst dle dohody a množství.
• Likvidace odpadu je zpoplatněna, určité druhy odebereme po dohodě zdarma.
• Vážíme na certifikované váze.
• Objekt střežen kamerovým systémem.
• Po zvážení vydáme doklad o likvidaci odpadu.
• Charita Opava je certifikována dle ISO 9001 a 14001.

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

Sedmapadesátiletý Zdeněk Král
získal práci v Chráněné technické
dílně ve Velkých Hošticích v červenci roku 2009. Stalo se tak díky
rekonstrukci, která v té době v dílnách probíhala a umožnila vytvoření nových pracovních míst. Po
třech letech, kdy byl Zdeněk Král
nezaměstnaný a nejednou propadal obavám z budoucnosti, si
novou životní šanci pochvaluje. Ač
je středoškolsky vzdělaný, manuální práci rozhodně nepovažuje za
osobní prohru. Za důležité považuje fakt, že to, co dělá, má smysl. Dílna se totiž významnou měrou podílí na snižování negativního vlivu
odpadů na životní prostředí a na
druhotném využívání surovin, čímž
zabraňuje nadměrnému čerpání z
přírodních zdrojů. Do Zdeňkovy
pracovní náplně patří demontáž
televizí, počítačů, monitorů, bílé
techniky a dalších drobných elektrospotřebičů.

