
STRANA     8 Aktuality NJR - ZÁŘÍ  2011

Co je PIAAC?
Mezinárodní výzkum dospělých zjišťuje
dovednosti, s nimiž se setkáváme 
v každodenním životě (čtení, vyhledávání
informací, využívání počítačů).

MOŽNÁ I VÁS OSLOVÍ TAZATEL TOHOTO VÝZKUMU

ZÚČASTNĚTE SE S NÁMI!

září 2011 – březen 2012

Stanislav Bernard 
spolumajitel pivovarumediální partner

www.piaac.cz
www.facebook.com/piaac.cz

Zelená linka PIAAC: 800 800 878

Ve sběru elektroodpadu je náš region nejlepší
Ze 40 000 mobilních telefonů, které 

vybrala fi rma ASEKOL za polovinu 
roku, lze vyrobit až 3 000 stříbrných 
prstenů.

Celkově lidé za první pololetí roku 
2011 odevzdali společnosti ASEKOL 
téměř 8 300 tun vysloužilých elek-
trozařízení. Toto množství znamená 
mírný pokles oproti loňskému první-
mu pololetí, kdy se vybralo 8 400 tun. 
Mobilních telefonů ASEKOL vybral 
přes 4,5 tuny, tedy více než 40 000 
kusů, což by vydalo na výrobu téměř 
300 zlatých nebo 3 000 stříbrných 
prstenů či měděného drátu o délce 
100 km.

Lidé odevzdali společnosti ASE-
KOL za první pololetí letošního roku 
téměř 8 300 tun vysloužilých elektro-
spotřebičů. Nejlepších výsledků ve 
sběru elektroodpadu na osobu v ki-
logramech dosáhli již tradičně obča-
né Kraje Vysočina, kteří letos proza-
tím průměrně odevzdali 1 kg starého 
elektrozařízení na osobu. Celorepub-
likový průměr na osobu přitom činí 
0,8 kg. 

Nadprůměrně se také třídilo napří-
klad v Plzeňském, Zlínském a Pardu-
bickém kraji. Co se týká celkového 
množství vysbíraných elektrospotře-
bičů, zvítězili Středočeši, díky kterým 
se v první polovině roku podařilo zre-
cyklovat více než 1 000 tun starého 
elektra. 

Z celkového množství vybraného 
elektroodpadu tvořily téměř 80 % te-
levizory a počítačové monitory. Zby-
tek činí drobné elektrospotřebiče, 

jako jsou např. mobilní telefony. Nej-
více se mobily třídily ve Středočes-
kém kraji, kde jich lidé odevzdali 712 
kg, tedy zhruba 6 300 kusů. 

Dobře si vedli také obyvatelé Jiho-
moravského a Moravskoslezského 
kraje. Celkem Češi k recyklaci ode-
vzdali více než 4,5 tuny mobilních 
telefonů, což znamená přes 40 000 
kusů, a společně tak před zbytečným 
vytěžením uchránili 1,4 kg zlata, 14,6 
kg stříbra a 655 kg mědi. Z tohoto 

množství lze vyrobit až 300 zlatých 
prstenů, na 3 000 stříbrných prstenů 
či měděný drát o délce téměř 100 km.  
Zároveň díky recyklaci nedojde k úni-
ku nebezpečných látek, jako je rtuť či 
olovo.

Nutno však dodat, že proces získání 
zmíněných kovů z mobilních telefonů 
není jednoduchý, a tak mohou lidé za-
pomenout na to, že by od příbuzných 
sebrali telefony a vyrobili si z nich tře-
ba náhrdelník. Recyklace mobilů vy-

žaduje využití správných technologií i 
bezpečnostních norem, aby nedochá-
zelo k úniku nebezpečných látek do 
životního prostředí. Nejrozumnějším 
řešením je tedy udělat dobrý skutek 
a věnovat svou trošku zlata a stříbra k 
recyklaci. 

ASEKOL vybírá jak nefunkční tele-
fony, tak ty stále sloužící. Funkční te-
lefony v rámci projektu Věnuj mobil 
po odborné kontrole předává dětem z 
dětských domovů. 

„Lidé tak pomohou přírodě a zároveň 
dětem bez domova, pro něž je mobilní 
telefon důležitou spojnicí s rodinou a 
přáteli mimo dětský domov,“ vysvětlila 
Hana Ansorgová, manažerka komu-
nikace společnosti ASEKOL, a doda-
la: „Nefunkční telefony nám lidé mohou 
zaslat také prostřednictvím pošty. Stačí 
si na www.venujmobil.cz vyžádat obál-
ku, kterou obratem pošleme, vložit do ní 
telefon a bezplatně ji odnést na poštu. I 
přestože je třídění elektra tak snadné, 
lidé však podle našich údajů stále ma-
jí přes osm milionů telefonů v šuplících, 
aniž by je používali.“

K podpoře sběru mobilních telefo-
nů a dalších elektrospotřebičů ASE-
KOL pořádá i sportovně-osvětové 
turné Zahoď mobil, které hledá mis-
tra republiky v hodu mobilem, ale ta-
ké vzdělává občany v oblasti třídění a 
recyklace elektroodpadu. Akce už na 
jaře tohoto roku navštívila osm měst 
a zaznamenala velký úspěch. V září se 
bude konat v Ostravě, Olomouci, Br-
ně, Jihlavě a Zlíně, podrobné informa-
ce naleznete na www.zahodmobil.cz. 

Přes 80 % vytříděného elektra lidé 
vrátili do sběrných dvorů. Mezi dal-
ší možnosti patří například speciální 
červené kontejnery, kterých je po celé 
ČR celkem na 1 400. Do nich lze vha-
zovat drobné elektro, jako jsou prá-
vě mobily, rádia, kalkulačky, hračky, 
DVD přehrávače a další.

 (Dle podkladů magistrátu 
 zpracoval –lm-)V České republice bude od září do 31. března 2012 

probíhat mezinárodní výzkum vědomostí a dovedností 
dospělých PIAAC – Programme for International Asses-
sment of Adult Competencies, kterého se účastní 25 ze-
mí světa. 

Výzkum je zaměřen na hodnocení úrovně základních 
dovedností potřebných pro úspěch v běžném životě i 
na pracovním trhu u dospělých ve věku 16–65 let. U re-
spondentů budou zjišťovány numerické a čtenářské do-
vednosti a dovednosti řešit úkoly v prostředí informač-
ních technologií. 

Protože dotazování všech dospělých obyvatel ČR by 
bylo příliš náročné a drahé, bude výzkum proveden pou-
ze na reprezentativním vzorku obyvatel, tzn. že se obča-
né nebudou moci do výzkumu hlásit. V ČR bude k účas-
ti na výzkumu osloveno 16 000 domácností. 

Dotazování bude prováděno vyškolenými tazateli po-

mocí přenosných počítačů a bude probíhat zhruba 2 
hodiny. Respondenti, kteří nebudou schopni pracovat s 
počítačem, obdrží tištěné verze materiálů. Účast ve vý-
zkumu bude zcela anonymní, odpovědi účastníků nebu-
de možno přiřadit ke konkrétním osobám. Responden-
ti budou za účast ve výzkumu oceněni fi nanční částkou 
500 Kč. 

Výsledky výzkumu budou využity k rozvoji školního 
vzdělávání a školicích programů na zdokonalení doved-
ností potřebných k úspěšnému zapojení do společnosti 
21. století. Výsledky budou porovnány v rámci jednotli-
vých zemí a ukážou, zda ČR se svými dovednostmi ob-
stojí v mezinárodní konkurenci. Výsledky budou rovněž 
porovnány s obdobným šetřením, které v ČR proběhlo v 
roce 1998, což umožní srovnání v rámci ČR, zda se úro-
veň dovedností dospělých v posledních letech zlepšuje či 
zhoršuje. (Dle podkladů magistrátu zpracoval –lm-)

V Jihlavě proběhne mezinárodní výzkum 
vědomostí a dovedností dospělých

Rada města Jihlavy vyhlašuje kon-
kurzní řízení na funkci ředitele/ře-
ditelky příspěvkové organizace Dům 
dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 29, 
s předpokládaným nástupem od 1. 1. 
2012. 

Termín podání přihlášky: do 30. 9. 
2011 do 12.00 hod.

Bližší informace na úřední desce 
statutárního města Jihlavy na htt p://
www.jihlava.cz a na telefonním čísle: 
567 167 441. -mi-

Konkurzní řízení


