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Diakonie Broumov, sociální družstvo

• 29 let pomáháme lidem v nouzi a přírodě.

• Zaměstnáváme cca 111 zaměstnanců.

• Zpracováváme měsíčně cca 500 tun materiálu.

• Vlastní sběrné kontejnery: cca 1000 ks

• Cca 2500 spolupracujících měst a obcí a podpora z jejich 
strany.



Válka na Ukrajině
• Na počátku války na Ukrajině se posílal sesbíraný materiál na 

hranice s Ukrajinou a tam se bohužel hromadil.

• Nabízeli jsme několik vagónů dek a spacáků, ale nedokázali jsme 
najít nikoho, kdo by se postaral o distribuci na Ukrajině (i přes 
komunikaci s MZV a partnery ze spolupracujících charitativních 
organizací.

• Pomocí vlakových spojů směřujících na Ukrajinu se nám podařilo 
odeslat velké množství hygienických prostředků, které jsme získali 
od dárců.

• Většinou byla ale žádána finanční pomoc. Finanční sbírku jsme 
nevyhlašovali.

• Soustředili jsme se také na materiální pomoc uprchlíkům v našem 
kraji.



Aktuální problémy

• Významné snížení objemu textilu ve sběrných kontejnerech.

• Díky, energetické krizi vše zdražilo a lidé mají méně prostředků 
na nové oblečení a více využívají to, které již mají doma.

• Nová administrativa v oblasti nakládání s použitým textilem.
• Lidé nosí textilní materiál do kontejnerů s tím, že ještě někomu 

pomůže.

• Toto by v režimu „odpadů“ nebylo ze zřejmých důvodů možné.

• V režimu „předcházení vzniku odpadů“ by tato možnost byla 
zachována.

• Možnosti vykazování dat o sesbíraném materiálu pro státní správu.

• Financování sběru a recyklace – možnost inspirace v zahraničí:
• rozšířená odpovědnost výrobce,

• platba obcí za obyvatele.



Aktuální projekty

• Ve spolupráci s dalšími členy ARETEXu je realizován projekt "Vývoj 
speciálních protipovodňových pytlů z textilního odpadu“.

• Využití rozdrceného materiálu jako výplň do polštářů a podsedáků.

• Dalším projektem (ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci) 
je výzkum využití dále nevyužitelného použitého textilu v oblasti 
stavebnictví.

• Zpracování nadrceného textilního materiálu ve spolupráci s 
Chemicko-technologickou fakultou. Výsledkem by měl být materiál 
podobný molitanu. Využití se předpokládá v oblasti automotiv, 
nábytkářství (sedačky, část matrací) atd. Je zde kladen důraz na 
nízkou energetickou náročnost výroby.



Inovativní třídící linka v Diakonii Broumov

Přijeďte se podívat.

• Chráněna užitným vzorem.

• Univerzální použití.



Děkuji za pozornost.

Ing. Pavel Hendrichovský, MBA
Diakonie Brumov, s.d.

hendrichovsky@diakoniebroumov.org

Použitý textil není odpad…

… je to cenná surovina.


