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Nejlepší odpad je takový, který nevznikne.
Každý obyvatel vyprodukuje přibližně 300 kg odpadu ročně, z něhož více než 37% tvoří
biologicky rozložitelný odpad. Pro zjednodušení: každá nádoba u domu / bytovce obsahuje
skoro polovinu bioodpadu. Nádoby odcházejí na skládky i s odpadem, který tam nepatří.
Myšlenku snižování množství směsových komunálních odpadů šíříme především spoluprací se
samosprávami, kde jsme komplexním dodavatelem produktů, chytrých systémů,
technologií a informačních kampaní pro podporu předcházení vzniku bioodpadu.
Vytvořili jsme koncept "Pro méně odpadu" díky němuž aktivně spolupracujeme s desítkami až
stovkami samospráv na dlouhodobé bázi. Pomáháme městům a obcím zavést spravedlivý,
jednoduchý a funkční systém pro jejich občany, aby produkovali měně odpadu. Sledujeme
počáteční stav v odpadech, zavedeme chytré strategie ke změně a následné měsíce / roky
sledujeme, jak se mění situace. Pracujeme také se školami / školkami, zařízeními společného
stravování, firmami či neziskovými organizacemi, abychom řešily zlepšování systému nakládání
s odpady a snižovaly odpady končící na skládkách.
Jedním z hlavních pilířů naší filozofie je i informační kampaň pro občany, která se skládá z
veřejných přednášek o tom proč se zabývat odpady aby nekončily na skládkách a jaký to má
dopad na naši planetu.
Naším cílem do roku 2020 je stát se lídrem v inovativních technologiích a zařízeních pro
odpadové hospodářství, které pomáhá snižovat směsný komunální odpad a tím tak předcházet
vzniku odpadu.

Společnost JRK BioWaste Management s.r.o. spolupracuje s obcemi a jednotlivci na dlouhé cestě
snižování množství směsových komunálních odpadů prostřednictvím podpory domácího
kompostování, předcházení vzniku odpadů a zvyšováním míry třídění.
Společnost působí v České republice od roku 2012, od roku 2010 na Slovensku a od roku 2015 v
Maďarsku. Firma byla založena hned po vysoké škole třemi absolventy Univerzity Tomáše Bati ve
Zlíně a Slezské Univerzity v Opavě, kteří cítili velký prostor pro pozitivní změnu v odpadovém
hospodářství. Zakladatelé viděli smysl v pomoci pro společnost a chtěli pracovat v oblasti, která má
ekologický dopad. Díky jejich dlouholetým zkušenostem v neziskové organizaci AIESEC (Česká
republika) se rozhodli pro založení vlastní firmy, která svými řešeními již ovlivnila více než 500 000
obyvatel a je partnerem pro více než 450 obcí v České republice, na Slovensku a v Maďarsku.

