
Společně pomáháme těm, 

kteří pomoc potřebují 

Nostalgie není  na místě - zbavte se starých 
závazků i starých te lefonů. Pokud  jste váš mobil 
nepoužívali vic než je den rok, uděláte užitečnou 
věc, když mobil odevzdát e k rec yklaci - protože 
místo starých zpráv a nepoužíva ných kontakt ů 

můžete OPRAVDU pomoci. 

Podívejte se, 
jak projekt funguje 

Sběr 
Sbrrat mobily lze v ramci jaKéKoliv instituce 
či subjeKtu. Nejčastěji ve vasr firmě, SKole, 
obecní Knihovně nebo jako fyzické osoba. 
Sběr problhé do vlastni krabice či do našeho 
bezplatně dodaného boxu. K předanr k nam 
a nasledné recyklaci, si lze vybrat například 
Zasilkovnu nebo odvoz přrmo z vami 
vybrané adresy. 
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• 
Otázky 

Chcete přispět na dobročinnost? 

Chcete přispět svým drlem 
k ochraně životního prostředí? 

Chcete podpořit hendikepované a 

osoby na pracovním trhu 
znevýhodněné? 

• 
Odpověď 

Proberte doma šuplíky a skříně, 

prohledejte krabice ve sklepě 

a na půdě, uklidte dětem pokojíčky 

a zbavte se nepotřebného mobilního 

telefonu v rámci projektu REMO BIL. 

Příspěvek 
KaMým mobllnlm telefonem 
prrsprvate CéstKou 10 KC 
na dobročinnost 
Naším spoletným cílem Je věnovat 
této Instituci 1 ooo ooo KC. Na 
www.remobll.cz a na Facebooku 
se dozvlte, Jak se tento cit darr ptnlt. 
Podrobnosti o poskytnutých 
darech naleznete na remobÍl.cz/ 
dary. 
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vystavtme certrnkilt, kde vycrsume, 
kolik Jste věnovati finanCnfch 
prostfedkú, kotlk hodin prace 
zlskatl hendlKepovanf Udé 
demonta2r mobllnlch telefoníJ 

Demonta2 mobilních telefonů 
a prlslušenstvl Je prr dodr2ovanr 
prrsných standardu kvality 
zaJlšťovana odbornými firmami. 
které zaméstnavajf hendikepované 
a na pracovním trhu 
znevýhodněné osoby. 

a do Jaké mlry Jste ušetfltl 21votnl 
prostfedf. 

Certifikát 
společensky 
odpovědné firmy, 
školy nebo obce 

Demontáž 

Partner projektu: 

@) Jedličkův ústav a školy

.Nehoď mobil vedle, 
podpoř žáky z Jedle" 

Kdo za pr-ojektem stojí 

Projekt REMOBILje provozován 

zapsaným spolkem R_emobil, z.s. 

Našim zavazKem je věnovat z kažjého 
sebraného mobilního telefonu 10 Kč na 
charitativní účely. t • I 

Hlavním smyslem neziskového projektu 
REMOBll je ochrana životního prostiedí 
a zdraví člově ka zajišténím efektivního 
systému sběru a využiti mobilních telefonů 
po skončení životnosti. 

Garantujeme: 

✓ Pečlivý výb ěr zpracovatelů, kde je nakládáno s 
elektrozaiizenim a bateriemi v souladu se 
zákonem o odpadech dle hierarchie: 
předcházeni vzniku, opětovné použiti, 
recyklace, využiti a odstraněni odpadu 

✓ Kont.!,olu toku mobllnich telefonu ze sběrného 
místa po konečné zpracováni. 

✓ Demontáž mobilnic-h teleJonu a příslušenství je 
zajištována odbornými firmami. které 
zaměstnávají osoby hendikepované a na 
pracovním trhu jinak znevýhodněné. 

✓ Kontrolu nákladu tak, aby byly finanční' 
prostředky využity co nejefektivnějším 
způsobem. 

Recyklace 
VýsledKem demonta2e Jsou 
materrary, JaKo Jsou desKy 
ploSných spoj CJ. batene, plasty, 
Kovy cr sKlo, které Jsou predany 
k ftnatnrmu zpracovaní. Nebez
peCné 1atKy (arsen, kadmium, rtu! 
apod.) Jsou v procesu zpracovanr 
odborné odstraněny, zatfmco 
vyu21telné suroviny (2elezo. měď, 
hllnlK. nlKI. kobalt, zlato, sttlbro, 
sKlo Cl rúzné druhy plastů) lze 
opětovně poulit v nových 
výrobclch. 


