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ŠK, DDM AG a rada rodičů se chce zapojit do oblíbených projektů, které souvisí s ekologií a
charitou.
Při příležitosti větrání almar II bychom rádi provětrali domácnosti od
zbytečných mobilních telefonů, které leží zapomenuty na dně šuplíku. Chceme se
připojit do projektu Věnuj mobil (Asekol), kdy funkční mobily jdou do rukou dětem z
dětských domovů a ty nefunkční jsou rozebrány a drahé kovy (měď, stříbro, zlato,
palladium, platina) jsou druhotně využity a nemusí být zbytečně vytěžovány.
http://www.venujmobil.cz/ [3]

plastová víčka - žízeň má každý a barevná víčka mohou být pro někoho i vášní ;)
Představovat sběr víček asi není potřeba. Našli jsme jednu brněnskou firmu, která nejen
víčka vykupuje, ale zároveň sdružuje potřebné postižené děti, kterým je možné částku
věnovat a pro tyto účely víčka vykupují za vyšší cenu. V průběhu roku chceme
prostřednictvím hlasování vybrat, komu nasbíranými víčky pomůžeme. Pokud chcete
pomoci někomu konkrétnímu, zašlete do konce dubna tip na krausova@arcig.cz [4]
https://www.facebook.com/pages/HOTTECH-sro/119534604798288?fref=ts [5]
http://www.hottech.cz/sluzby/vykup-vicek/sbirky-vicek/ [6]
http://m.kulturniservispuls.cz/splnene-detske-prani/1900-vicko-od-petky-... [7]
http://www.hottech.cz/sluzby/vykup-vicek/co-se-sbira/# [8]

brýle - možná dříve ne tolik propagovaná charitativní akce, ale i brýlemi po dědečkovi se
dá pomoci. Jsou znovu měřeny, popsány velikosti dioptrií a poté doručeny těm, kteří si je
nemohou dovolit. Dříve již proběhly podobné akce pro Nepál, Afriku, české důchodce a
krajany v Rumunsku. V současné chvíli jsme ve spojení se dvěma organizacemi, které o
dalších potřebných lidech jednají.

Může se jednat o odpad z domácnosti, ale díky některým lidem jim můžeme dále pomáhat.
Sběr mobilů, brýlí a víček odstartuje 28. 4. na provětrávání almar a jeho ukončení bude
avízováno na přelomu října a listopadu 2014. Rádi bychom z nasbíraného připravili vánoční
balíčky pro potřebné.
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