
Dobrý deň p. Kusý, 

  

moje meno je Tomáš Oršula a som predsedom občianskeho združenia Helpi.  

  

Kontaktujem Vás ohľadom projektu tzv. Dobrých skriniek v meste Bratislava.  

  

V rámci projektu Dobrých skriniek sa snažíme podporovať a vytvárať centrá a miesta, 
kde sa ľudia môžu slobodne, priamo a zadarmo podeliť s ostatnými (prostredníctvom 
Dobrých - komunitných skriniek) o prebytočný tovar a veci, ktoré týmto spôsobom 
darujú ostatným v komunite.  

  

Myšlienku sme už implementovali a podporili s veľkým úspechom okolo celého sveta 
prostredníctvom Dobrých skriniek (vo svete ich voláme Sharing Boxes) v podobe 
skriniek pre zdieľanie najmä kníh, trvanlivých potravín, oblečenia, hračiek, 
hygienických potrieb, školských pomôcok a všetkého, čo mesto alebo komunita 
uznajú za vhodné. 

  

V súčasnosti sme postavili 5 Dobrých skriniek v meste Žiar nad Hronom, a záujem o 
tieto Dobré skrinky prejavili aj mestá Nitra, Martin, Kremnica, Brezno a Košice. 

  

Z vlastných zdrojov a darov od občanov sa nám podarilo zabezpečiť 10 Dobrých 
skriniek a teraz sa ich snažíme umiestniť na vhodné lokality, tak aby slúžili 
bezodplatne občanom mesta Bratislava. Ideálne lokality sú viac frekventované, 
nachádzajú sa v blízkosti škôl, parkov, námestí alebo na sídlisku. 

  

Keďže by sme chceli postaviť Dobré skrinky na verejnom (mestskom) priestranstve, 
potrebovali by sme od Vás súhlas s bezodplatným zabratím verejného priestoru. 
V prípade záujmu o jednu alebo viacero Dobrých skriniek by sme Vám vedeli 
navrhnúť vhodné lokality. 

  

Samotná Dobrá skrinka má rozmery 45x45x55cm a bola by umiestnená na 
drevenom hranole zhruba 10x10cm vo výške 1m. Čiže Dobré skrinky sú veľmi 
kompaktné a montujú sa pomerne ľahko do zeme prostredníctvom železných kolov, 
ktoré sa nabijú do zeme/trávy v parku alebo na sídlisku. (viď. fotky v prílohe). 



  

Dobré skrinky by sme mohli natrieť rôznymi farbami podľa predstáv mesta alebo 
mestskej časti alebo ich môžeme nechať v prírodnej drevenej glazúre. Skrinky majú 
otváravé dvierka a sú odolné voči neduhom počasia. Na boku skrinky sa nachádza 
naše logo Helpi a inštrukcie - ako táto Dobrá skrinka funguje, čo je vhodné do nej 
priniesť, kedy je potrebné a vhodné nahlásiť nejaké zničenie, vandalizmus, nevhodný 
tovar, atď. Tieto nálepky vieme samozrejme prispôsobiť tomu, čo vyhovuje mestu 
alebo mestskej časti. Plus môžeme dať na ne aj erb mesta Bratislava, či označenie 
mestskej časti a samozrejme aj poďakovanie za spoluprácu pri realizácii tohto 
projektu. 

  

Bližšie info o Našej organizácii Helpi môžete nájsť aj na 
stránkach www.helpi.org alebo Našej facebookovej 
stránke www.facebook.com/helpiorg/.   

  

Dajte mi, prosím, vedieť, ak by ste mali akékoľvek otázky alebo komenty. 

  

Ešte raz veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť. 

  

S pozdravom 

Tomáš Oršula 

  

Tomas Orsula 

 Secretary | Predseda občianskeho združenia Helpi 

Mobile: +421 908 930 269 

Email: torsula@helpi.org 

Helpi | non-profit - občianske združenie 

USA - 8750 Georgia Ave | 20910 Silver Spring | Maryland | United States 

SK - Medzi vodami 16 | 965 01 Bratislava | Slovakia 

http://www.helpi.org 


