
Ponuka pre vaše mesto - webový portál a reuse point

ReUse point na zbernom dvore

Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne.



Nevyhadzujme nevyužívané 
veci. Majú obrovskú hodnotu. 
Dajme ich tomu, 
komu ešte poslúžia :)



1. Vytvorenie vlastnej domény mesto.nevyhadzujte.sk

2. Vytvorenie ReUse pointu ako kompletného riešenia pre vaše mesto - 

ponuka obsahuje zabezpečenie upraveného a brandovaného lodného 

kontajneru, technické vybavenie - zabezpečujeme IT správu webu, 

zákaznícky servis a zaučenie pracovníkov reuse pointu 

3. Možnosť nadviazania aktívnej spolupráce s lokálnymi združeniami 

má silný komunitný a sociálny charakter

4. Konzultácie - nie je potrebné “vymýšľať koleso” - naše vedomosti a 

skúsenosti rady poskytneme, pretože nám záleží na tom, aby každé 

mesto či obec mali svoje reuse centrum

Možnosti pre mestá





1. Odovzdanie do ReUse pointu obyvateľom

2. Prijatie, evidencia, nahranie na portál obec.nevyhazujte.sk či na 

všeobecné Nevyhazujte.sk

3. Možnosť prednostného zobrazenia predmetov vybraným sociálnym 

podnikom a neziskovým organizáciám

4.Vydanie z ReUse pointu

A. Rezervácia veci online, prevzatie rezervovanej veci

B. Osobná návšteva, prevzatia veci bez rezervácie

5. Evidencia odovzdávky, zaradenie do štatistík

6. Ďaľší ušetrený odpad, materiály a emisie

Kolobeh vecí v ReUse pointe



• Priestor vhodný pre ReUse point (zvyčajne zberný dvor)

• Obsluha ReUse pointu

– Obsluha systému je úplne jednoduchá

– Pridanie 1 inzerátu predstavuje administratívnu záťaž cca 1 minútu.

– Otváraciu doba ReUse pointu možno stanoviť ľubovoľne

– Vhodné aj ako dobrovoľnícka činnosť

Čo potrebuje zabezpečiť mesto?



• dodanie funkčného systému k ReUse pointu
• zaškolíme pracovníka a pripravíme systém k užívaniu
• pripravíme podklady pre prezentáciu Reuse pointu v 

rámci komunikačných kanálov mesta
• vytvoríme a dodáme propagačné materiály
• spustíme online marketingovú kampaň, kontaktujeme 

regionálne médiá tak, aby sa o projekte
dozvedelo čo najviac dobrých ľudí

Čo Vám ponúkame?



Má to zmysel. 



Veľmi si ceníme Váš záujem o prírodu.

Jana Reháková
Tel.: 910 395 762

Email: tim@nevyhadzujte.sk
Simona Hlaváčová
Tel.: 904 849 122

Email: tim@nevyhadzujte.sk

Ďakujeme.

tím

mailto:jana@nevyhadzujte.sk

