PROJEKT ZAMĚŘENÝ NA PODPORU ŠKOLSTVÍ, CHARITY, EKOLOGIE A ZAMĚSTNANOSTI
- prázdné tiskové kazety nejsou v okamžiku vypotřebování vnitřní náplně odpadem, ale stávají se ceněným výrobním materiálem
- pokud prázdné tiskové kazety neskončí na skládce, mohou být výrobci využity k renovaci a vrátit se do oběhu – za použití mnohem menší energie
než při výrobě kazet nových
- nejekologičtějším způsobem shromažďování prázdných kazet je centralizovaný sběr
- zapojte se spolu s vaší školou, informujte rodiče a využijte sběrných boxů umístěných v budově vaší školy
- cílem projektu je získat od domácností a nejen malých firem maximum prázdných obalů od tonerových či inkoustových náplní, jejichž spotřeba se
může ve výsledku rovnat mnoha velkým společnostem
- Česká republika si drží vysoký podíl na třídění odpadů – papír, kov, sklo, plasty – tak proč zůstávat jen u standardních surovin?
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- nevyhazujte prázdnou tiskovou
kazetu do koše – přineste kazetu
do školy a odevzdejte do
připraveného boxu
- i jedna kazeta za každého z Vás
může ve výsledku znamenat
stovky až tisíce kusů
- přinesete práci místním výrobním
společnostem
- sníží se množství odpadů na
skládkách
- nebude docházet k masivnímu
znečišťování zeminy, spodních
vod a ovzduší při jejich likvidaci

- v Evropě je cca 1400 společností
na renovaci tiskových kazet
- surovinou pro výrobu dalších
kazet jsou prázdné obaly
- čím více obalů, tím více nových
kazet
- vyšší potřeba zaměstnanců ve
výrobním procesu
- podp
pora ekono
omiky – druhotné
investice výrobních společností
do reklamy, marketingu, logistiky

- z každé prázdné kazety odvedeme
1 Kčč na:
• Občanské sdružení Máme otevřeno?
(podpora mentálně postižených,
jejich adaptace v reálném životě)
• Nadační fond Pepina (pomoc lidem
v těžkých sociálních a rodinných
situacích, starším, nemocným, dětem
v ústavní péči)
- organizátor projektu dále finančně
přispívá charitativním organizacím
z každé utržené finanční částky
za služby a produkty, které si u něj
objednáte
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- každý, kdo se projektu zúčastní,
bude uveden na internetových
stránkách www.m
matossmysl.cz, kde
budou aktuální informace a statistiky
k tomuto časově neomezenému
projektu (s možností vlastní
prezentace)

- ročně se na světě prodá více než
1 milliarda
a tiskových kazet z toho
v Evropě 344 miliónů kusů
- více než 50
00 miliiónů kusů končí
na skládkách
- k výrobě jedné tonerové kazety je
zapotřebí přibližně 3 littrů rop
py
- renovace tiskových kazet má
o 50 % nižžší emiise oxidu
uhličitého – podloženo analýzou
LCA (Life Cycle Analysis) – výzkum
životního cyklu výrobku
- používání renovovaných kazet
snižuje v průměru dopad
na životní prostředí o 60 %
(v porovnání k výrobě kazet
nových za využití přírodních
surovin)
- nákupem renovovaných
tiskových kazet přispějete ke
zlepšení životního prostředí
a ke snížení spotřeby přírodních
a vyčerpatelných surovin
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- za kazety vhodné k renovaci bude
vaší škole vyplacena příslušná
finanční částka
- školy mohou ze získaných
prostředků financovat učební
pomůcky, výpočetní techniku,
školní výlety apod.
- na ty nejlepší školy a jednotlivce
čekají ho
odnotné dárky
- aktuální pořadí škol můžete
sledovat na www.matosm
mysl..czz
- na nejlepší školu čeká hlavní cena
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