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Nadační fond Lejly Abbasové dostane od společnosti
ASEKOL v rámci projektu Věnuj mobil další mobily pro
Afriku
V úterý 13. září předá nezisková společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci
elektroodpadu, nadačnímu fondu Lejly Abbasové Asante Kenya 100 repasovaných mobilních
telefonů. Díky projektu Věnuj mobil bude nadační fond moci vybavit mobilními telefony další
učitele, koordinátory projektů a nejnadanější studenty podporovaných škol. Jedná se již
o druhou sadu mobilních telefonů, které ASEKOL nadaci Lejly Abbasové poskytne.
Mobilní telefony pro Keňu opět pocházejí z projektu Věnuj mobil. Jeho cílem je získat k opětovnému
využití, nebo k recyklaci mobilní telefony, které bez užitku leží v českých domácnostech. Každý si na
stránkách www.venujmobil.cz může objednat předplacenou obálku a v ní pak mobil poslat k recyklaci.
Projekt má zároveň humanitární rozměr. „Ze všech mobilů, které se k nám dostanou, je asi 10 % stále
funkčních. Tyto telefony repasujeme a věnujeme dětem z dětských domovů. Loni nás Lejla Abbasová
oslovila s prosbou, zda bychom její projekty v Keni nepodpořili. Když se ukázalo, že můžeme účinně
pomoci i za hranicemi Česka, rozhodli jsme se pokračovat i letos,“ říká Hana Ansorgová z neziskové
společnosti ASEKOL. Doposud Asekol prostřednictvím projektu Věnuj mobil vybral 57,5 tisíce telefonů.
Nadační fond Asante Kenya v současnosti v Keni podporuje 12 projektů zaměřených na rozvoj
vzdělanosti a podporu dětí s těžkými životními osudy. Moderátorka Lejla Abbasová, která nadacční fond
založila, všechny projekty osobně dvakrát ročně navštěvuje a kontroluje jejich průběh. Na místě
se o zdárný chod projektů starají lokální koordinátoři. Právě ti jsou hybnou silou projektů po celý rok
a je proto důležité, aby byli schopni komunikovat s co možná nejmenším omezením. Totéž platí i pro
učitele, kteří jsou s dětmi v každodenním kontaktu a nejlépe tak znají jejich potřeby. „Je důležité
promýšlet všechny možné způsoby pomoci, proto jsme loni přišli s konceptem darování mobilních
telefonů. A jelikož se osvědčil, chceme v něm i nadále pokračovat,“ vysvětluje Lejla a dodává: „Protože
Asante Kenya věnuji skoro všechen svůj volný čas, samozřejmě mi záleží na tom, aby všechny projekty
měly výsledky. Mobily věnované společností ASEKOL celý proces zjednodušují. Volnost komunikace je
základ.“
Mobilní telefony ASEKOL slavnostně předá Lejle Abbasové 13. září v Brně na akci Zahoď mobil. Ta má
za cíl vzdělávat občany o možnostech a způsobech třídění a recyklace elektrozařízení, k čemuž si
zvolila zábavnou formu. Celý den budou moci návštěvníci krajského kola „Mistrovství České republiky
v hodu mobilním telefonem“ na Moravském náměstí házet mobilem do dálky, soutěžit o nové telefony a

večer si poslechnout koncert kapely KRYŠTOF. Vstupenkou na akci je vysloužilý elektrospotřebič. Více
info k nalezení na www.zahodmobil.cz.

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení.
V prosinci roku 2005 byl ASEKOL zapsán Ministerstvem životního prostředí ČR jako jediný systém pro zpětný
odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební
elektroniky, hraček a vybavení pro volný čas a sport (tj. skupiny 3, 4, 6, 7 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny
smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 500 opravnami a prodejnami elektro. Další
tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení.
Provozovaných 11 152 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých
elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2010 vybral ASEKOL od každého občana ČR
průměrně 1,57 kg elektroodpadu.
Nadační fond ASANTE KENYA byl založen moderátorkou Lejlou Abbasovou. Jeho činnost spočívá
ve zprostředkování pomoci projektům v Keni zabývajících se vzděláváním a podporou dětí s těžkými životními
osudy. Tyto děti žijí na hranici absolutní bídy nebo jsou nakaženy virem HIV/AIDS, případně jsou úplní sirotci, jež
přišli o své rodiče právě díky HIV/AIDS. ASANTE KENYA podporuje i dva zemědělské projekty, které svým
fungováním a prodejem výpěstků taktéž nepřímo podporují děti závislé na ekonomické situaci svých rodičů
a prarodičů. ASANTE KENYA dále spolupracuje s projektem, který se zaměřuje na problematiku ženské obřízky.
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