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Nemocniční kaleidoskop
Zbavte se svého nepotřebného mobilního telefonu a pomozte tak dobré věci
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. se v polovině července zapojila do charitativního sběrného projektu Remobil na podporu Jedličkova ústavu a škol.
Cílem projektu je prostřednictvím sběru vysloužilých a nepotřebných mobilních telefonů, baterií, mp3 přehrávačů, nabíječek,
sluchátek a další drobné elektroniky ulehčit životnímu prostředí,
podpořit zaměstnávání lidí s
hendikepem a finančně podpořit
aktivity Jedličkova ústavu. Každý
vybraný telefon totiž představuje
částku 10 Kč a snahou společnosti RETELA, s.r.o., která za
projektem stojí, je sebrat 10 000
mobilních telefonů a získat tak
pro Jedličkům ústav 100 000 Kč.
Do projektu se mohou zapojit
všichni – jak zaměstnanci nemocnice, tak široká veřejnost.
Sběrné boxy na staré mobily
a drobnou elektroniku jsou umístěny v chirurgickém pavilonu,
gynekologickém pavilonu,
na pokladně nemocnice a v nemocniční jídelně.

Každý se odevzdáním svého nepotřebného telefonu může navíc
zapojit do soutěže a vyhrát telefon
v hodnotě 10 000 Kč. Stačí jen
starý telefon před vhozením do
sběrného stojanu či boxu označit

svým kontaktem. Soutěžní pásky
pro označení mobilního telefonu
jsou součástí každého sběrného
boxu, stejně jako informační letáky k projektu.
(jhm)

Dejme společně
mobilním telefonům
další smysl

Recyklace 100 Ks mobilních
telefonů představuje 16 hodin
práce pro hendikepované.

Věděli jste, že ... ?

OCHRANA ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Recyklací 100 Ks mobilních
telefonů se uspoří:
• 967 km najetých průměrným
osobním automobilem
• 2 990 litrů pitné vody
• 159 kg ekv. CO2, které
nebude vypuštěno do ovzduší
ZAJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ MOŽNOSTI
PRO HENDIKEPOVANÉ
Sebrané mobilní telefony jsou
předávány k demontáži odborným firmám, které zaměstnávají
hendikepované osoby nebo osoby
znevýhodněné na pracovním trhu.

PODPORA AKTIVIT JEDLIČKOVA
ÚSTAVU A ŠKOL
Za každý odevzdaný telefon
putuje 10 Kč pro Jedličkův ústav
a školy.

Jeden z poddruhů goril je v
Africe ohrožován těžbou koltanu,
který se používá při výrobě mobilních telefonů i jiné elektroniky.
Ve světě proto mnohé zoologické zahrady začaly se sběrem
starých mobilních telefonů. Úvaha
byla jednoduchá: když se telefony
zrecyklují nebo prodají dál, nebude potřeba tolik koltanu a tlak na
gorily a jejich prostředí se sníží.

Výtěžek 4. ročníku Open Door Hospital festu poputuje na benešovskou
porodnici
Benefiční festival Open Door Hospital fest, který pořádá Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov,
začíná být již tradiční akcí.
Letošní 4. ročník se uskuteční
v sobotu 26. srpna 2017 od
11:00, ale pozor tentokrát ne
v areálu nemocnice, ale v prostorách Nové Myslivny na Konopišti.
Výtěžek z festivalu poputuje na
benešovskou porodnici.
„Letošní festival jsme museli
přesunout z areálu nemocnice do
prostor Nové Myslivny na Konopišti, protože v místech louky, kde
se odehrával dříve, je v současné
době již nové prostorné parkoviště
pro naše pacienty. Tím se nám
ale zase na druhou stranu otevírá
nový prostor a možnost oslovit
touto charitativní myšlenkou
nejenom benešováky, ale i návštěvníky z celé České republiky,
kteří přijedou na výlet na zámek
Konopiště,“ vysvětluje tiskový
mluvčí a ombudsman nemocnice
Petr Ballek.
Na pódiu se vystřídá celkem 8
kapel z Benešova a okolí:
Poprask, Rucenohy, Lady Praga,
Rock Tom, Vesper, Zelenina,
Ultima a ATD.
Bohatý bude i doprovodný program pro malé i velké.
Těšit se můžete na benešovské
mažoretky Wild Cats a Benešovská koťata, Dětské centrum Krokodýl, orientální tanečnice, karate
Sanchin Dojo, Doktora Klauna či
expozici Vojenského technického
muzea Lešany. Děti si budou moci
vyrobit něco na památku v kreativní dílničce Domu dětí a mládeže, zaskákat si na trampolíně,
povozit na kolotoči, zahrát stolní
tenis, nebo si nechat namalovat
něco hezkého na obličej. Malování si užijí i dámy a slečny, pro
které bude připraven stánek nezávislých kosmetických poradkyň
Mary Kay. Ten, kdo se bude chtít
něco dozvědět o tom, jak pečovat
o své zuby také nepřijde zkrátka,
díky specialistům na dentální hygienu. Velkým lákadlem nejenom
pro děti, ale určitě i dospělé, bude
stanoviště organizace Rebel
Legion - Lion Base, která je

součástí mezinárodní Star Wars
kostýmové organizace, propaguje
Star Wars fandom a zároveň se
věnuje charitativní činnosti
a dobročinnosti.
Občerstvení bude zajištěno díky
restauraci Nová Myslivna.
„Vstupné na festival je jako
každý rok ZDARMA a benešovskou porodnici můžete na
festivalu podpořit dobrovolným
příspěvkem v minimální hodnotě
50 Kč, za který získáte originální
festivalový odznáček,“ doplňuje
Jana Helm Musilová marketingová specialistka nemocnice.

Za dobrovolný příspěvek minimálně 50 Kč
získáte na festivalu tento originální odznáček.
K zakoupení budou i odznáčky z předchozích
ročníků.

(jhm, pb)

