
2%VAŠE                  SA NEHRAJÚ NA ĽÚTOSŤ, MAJÚ OHROMNÚ SILU!
Sú štartom do novej životnej etapy jednorodičovských 

a zraniteľných skupín.
 

Vaša podpora nám pomáha pokračovať v práci. Už 4 roky
pomáhame  jednorodičovským rodinám a ďalším zraniteľným

skupinám prostredníctvom Občianskeho združenia “Súčasť
života“ a sociálneho podniku Drevenô koliesko. Vytvárame

pracovné miesta minimálne na dobu jedného roka pre ľudí, 
ktorí sa takmer  zo dňa na deň ocitli v neľahkej situácii. 

Zvládli sme aj pandémiu, no každý získaný cent naviac vieme
zúročiť pre dobro ľudí postihnutých osudom.

2%

https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=80
https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=80
https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=80


 vytvárajú naši kolegovia 
z jednorodičovských 

a zraniteľných skupín ekologické 
kreatívno-vzdelávacie 

sety pre deti v materských 
a základných školách, 
ale aj pre dospelých. 

Predajom týchto produktov 
ako aj rôznych darčekov a ozdôb 

financujeme ich prácu.

Aj vďaka  
z Vašich daní

2%

Drevenô koliesko organizuje
aj vzdelávacie workshopy 

pre deti v školách, 
škôlkach a kluboch.

Organizujeme tiež charitatívne
umelecké výstavy, 

ktoré vytvárajú ďalšie finančné
prostriedky pre jednorodičovské

a zraniteľné skupiny.

https://www.youtube.com/watch?v=neYTJBfQy4g


Betka z Chrabrian, naša kolegyňa, ktorú sme zamestnali, má len 23 rokov,
je vdova a sama sa stará o svojho štvorročného syna. Pripravuje časť setu 
a vyrába drevené ozdoby. Je to práca, ktorú robí z domu, môže tak zostať
so svojím synom a venovať sa mu bez stresu. Vaše 2% pre ňu znamenajú
365 dní, ktoré jej umožnia sa spamätať. Je to pracovná vzpruha, ktorá jej

nateraz dáva zmysel a pomáha.

Marek zo Žarnovice píli drevené kolieska pre všetky sety a ozdoby. Trpí
poruchou dwarfizmu a nevedel si nájsť žiadnu prácu. 

Táto práca mu rovnako pomáha zaradiť sa do normálneho života.

https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=176
https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=155


Naším cieľom je vytvoriť povedomie o platforme Drevenô
koliesko - integrovaný sociálny podnik, ktorý poskytuje

zraniteľným skupinám prácu na dobu jedného roka. 

Toto sú Vaše 2% v praxi - spájame sa s profesionálmi 
a nadšencami, ktorí svojím talentom, tvorbou a odbornosťou
nezištne podporili Drevenô koliesko bez nároku na honorár.

Takto vznikol
kreatívno-edukatívny set včielka Nelka

Dizajn včielky z dreveného kolieska
vytvorila študentka Technickej univerzity
v Košiciach Kristína Kmecová. Rozprávku

s posolstvom 
o včielke Nelke napísala na mieru

špeciálna pedagogička Katka Loulová.
Edukáciu o včielke 

a včeľom svete pre tento set spracoval
skúsený včelár Dušan Dedinský. 

Set obsahuje aj prednášku, 
pracovné listy a vedomostnú hru

vytvorenú ďalšími pedagógmi 
a profesionálmi, ktorí sa s nami spojili.

Štúdio SUROSOUND ozvučilo prednášku
a štúdio VOICE CASTING 

a Sunrise Studio pomohli s jej nahrávkou.

https://52a93f19-7296-4b36-a7a2-322d598af4e5.usrfiles.com/ugd/52a93f_0c714e0114544b11b28c2b928a9be58d.pdf
https://52a93f19-7296-4b36-a7a2-322d598af4e5.usrfiles.com/ugd/52a93f_0c714e0114544b11b28c2b928a9be58d.pdf
https://static.wixstatic.com/mp3/52a93f_d978c0fdc83b4b67aebb7a0ef6d69330.mp3
https://static.wixstatic.com/mp3/52a93f_d978c0fdc83b4b67aebb7a0ef6d69330.mp3
https://static.wixstatic.com/mp3/52a93f_d978c0fdc83b4b67aebb7a0ef6d69330.mp3


Set o včielke Nelke je pre deti od 5 rokov. Deti sa tvorivým spôsobom
dozvedia zaujímavosti o včeľom svete. Vytvoria si vlastnú včielku a tým

zdokonalia hrubú a jemnú motoriku. Zahrajú si vedomostnú hru 
a na vlastné oči uvidia včelí plást plný medu, medzistienku či peľové

obnôžky. Tento set je preto komplexnou pomôckou pre učiteľov 
a rodičov k téme o včelách aj s pridanou hodnotou.

Vznikol vďaka mnohým skvelým ľuďom a Vašim 2%. 

https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=225
https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=240
https://youtu.be/5ng5GA2vQ-8?t=240


ĎAKUJEME za vašu podporu
 

Venujte nám 2% zo svojich daní a spolu s Vami vytvoríme nové
pracovné miesta, nové kreatívno-edukatívne sety

 a krásne darčeky z dreveného kolieska.

Ako postupovať:
Postup pre zamestnancov

Postup pre fyzické osoby

Postup pre právnické osoby

Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 
podielu zaplatenej dane z príjmov FO

https://www.drevenokoliesko.sk/darujte-2percenta
https://www.drevenokoliesko.sk/darujte-2percenta
https://www.drevenokoliesko.sk/darujte-2percenta
https://www.drevenokoliesko.sk/darujte-2percenta
https://www.drevenokoliesko.sk/postup-pre-zamestnancov
https://www.drevenokoliesko.sk/postup-pre-fyzicke-osoby
https://www.drevenokoliesko.sk/postup-pre-pravnicke-osoby
https://www.drevenokoliesko.sk/_files/ugd/52a93f_0eea6c5a2e554aa9ac9e37aad308d862.pdf
https://www.drevenokoliesko.sk/_files/ugd/52a93f_0eea6c5a2e554aa9ac9e37aad308d862.pdf
https://www.drevenokoliesko.sk/_files/ugd/52a93f_0eea6c5a2e554aa9ac9e37aad308d862.pdf

