
DREVENÔ KOLIESKO  
POMÁHA  

mať prácu a čas pre deti, 

keď jeden chýba... 



čo nás motivuje 
čo nás motivuje  

Je bohužiaľ bežné, že spoločnosť a často ani štát nemá jasnú predstavu,  
v ako náročnej situácií sa ocitajú ľudia patriaci do sociálne zraniteľných  
a znevýhodnených skupín a aký typ pomoci naozaj potrebujú.  
 
Drevenô koliesko sa prioritne zameriava na pomoc vdovám/vdovcom 
a iným jednorodičom. Osud týchto ľudí sa mení bez varovania a náhle.  
Náš projekt vznikol až na základe vlastnej tragickej skúsenosti straty partnera  
a zistení, ako systém podpory funguje i nefunguje. 
 
Rozhodli sme sa preto vytvoriť platformu, ktorá zareaguje a týmto ľuďom 
pomôže . 
 
Náš projekt pre nich vytvára pracovné miesta s jednoduchou náplňou práce 
tak, aby ju bolo možné vykonávať z domu, časovo variabilne  
a s rešpektom k ich individuálnym potrebám. 



Uvedomila som si, že sa v podobnej  
situácii ocitá mnoho žien a mužov.  
Vymyslela som mechanizmus,  
ktorý umožní týmto ľudom zlepšiť 
svoju často oslabenú ekonomickú 
situáciu. Táto forma  pomoci vie 
úspešne preklenúť najkritickejšie 
obdobie, s ktorými sa musia 
vdova/vdovec a iný jednorodičia 
vyrovnať.   
Práve takýto typ  pomoci  by som  
sama ocenila v čase vlastnej tragédie." 
 

príbeh BEATY BOBULOVEJ  

Základná motivácia pomáhať ľudom  
v tejto situácii vychádza z vlastnej 
ťažkej skúsenosti zakladateľky projektu 
Beaty Bobulovej: 
 
"Tak ako nikto, kto o partnera prišiel, 
som si ani ja podobný scenár vo svojom 
živote ani vo sne nepripúšťala. Na takú 
situáciu sa pripraviť nedá. Boli sme 
šťastnou rodinou, čerstvo sa nám 
narodilo druhé dieťa a v tom čase sme 
žili v zahraničí. Môj partner mi zomrel 
náhle, nečakane a doslova v náručí.  
Dôvodom bol infarkt, ktorý celý deň 
banalizoval na úroveň bežnej 
nevoľnosti. V tej sekunde som zostala 
sama, bez nároku na vdovské s dvomi  
malými deťmi . . . 



občianske združenie I sociálny podnik  

2019 ako OZ “Súčasť života“ sme predali 13 000 ks drevených koliesok 
2020 ako sociálny podnik Drevenô koliesko sme predali 17 000 ks  
          drevených koliesok  /  napriek pandemickej situácií/ 
2021 ako sociálny podnik Drevenô koliesko sme predali 19 000 ks  
          drevených koliesok  /  napriek pandemickej situácií/ 
 

V roku 2019 sme založili OZ Súčasť života s cieľom pomáhať 
vdovám a vdovcom / sústredili sme sa na jednoduchý 
koncept výroby reklamných a darčekových predmetov / 

skvelá odozva nás motivovala rozvíjať projekt ešte 
koncepčnejšie, dôraz na ekológiu a širší sociálny rozmer.  
Náš základný materiál je drevené koliesko ( z odpílených 
konárov stromov) 

rok 2020 - nastavujeme vizuálnu identitu a rozširujeme 
produkt o nové línie, kde je hlavným poznateľným prvkom 
DREVENÉ KOLIESKO. 

september 2020 - vzniká SOCIÁLNY PODNIK Drevenô 
koliesko, ktorý svoju sociálnu pomoc rozšíril na všetky 
zraniteľné a znevýhodnené skupiny. 

v súčasnosti zamestnávame 4 stálych zamestnancov  
a niekoľko sezónnych, cieľom je naďalej vytvárať čo  
najviac TPP miest. 



produktové línie  

Kreatívne sety sú vytvorené hlavne pre deti,  
s víziou spoločnej aktivity pre celú rodinu. Zložené sú  
z dreveného kolieska a ďalších najmä prírodných 
materiálov. Predstavujú koncept hravých skladačiek, 
ktoré vyvíjame v spolupráci s pedagógmi a umelcami, 
čím dosahujeme edukatívny a estetický rozmer. 

KREATÍVNE SETY 
PRE DETI  

MŠ a  ZŠ  SETY  

Sety sú vhodné pre väčšie kolektívy, až 25 detí.  
Práce v skupine im umožňujú naučiť sa tvoriť spolu,  
čo vedie k lepšiemu spoznaniu sa navzájom, väčšej 
spontánnosti a radosti. Zároveň naše sety poskytujú  
aj možnosť tvorby každému dieťaťu (max. 25 detí)  
si môže vytvoriť vlastné zvieratko, či ozdobu. 

ART L IMIT  

ART LIMIT línia je priestor pre autorské, exkluzívne 
a luxusnejšie spracované produkty umelcov.  
Sú signované v kolekciách so zberateľským 
potenciálom.  

REKLAMNÉ PREDMETY 
A DARČEKY  

Reklamné predmety, ozdoby, úžitkové darčeky  
z dreveného kolieska, ale aj kombinácie našich 
dekoratívnych produktov a lokálnych produktov  
od dodávateľov, s ktorými hodnotovo rezonujeme. 
 
Ako skvelý udržateľný darček ich komunikujeme 
najmä B2B klientom. 
 

/ Kreatívno – edukatívny set "Ovečka Belinka" 
je prvou úspešnou spoluprácou s vysokou 
školou TUKE a študentkou dizajnu Kristínou 
Kmecovou / 
 

DETI 



ART LIMIT 

TVORIVÉ SETY 
PRE DETI 

REKLAMNÉ PREDMETY 
A DARČEKY 

PRÍVESOK 

VIANOČNÉ DEBNIČKY 

OZDOBNÉ MAGNETKY VONNÉ KOLIESKO 



spolupráca so študentami vysokých škôl 
dizajnu a umenia 

Oslovené školy:  
VŠVU & Fakulta umení TUKE 
 Medzi spoločnosti, ktoré zaujal náš projekt Drevenô koliesko, podporili myšlienku vytvorenia nového pracovného 

miesta a spolupracujú s nami patria: Generali Poisťovňa,  Raiffeisen  banka, Tatra banka, Slovenská sporiteľňa, EKOS 
PLUS, Swan, Lunter, VSE, PosAm, KPMG, O2, Slovak Telekom, Union poisťovňa, Slavia Capital, BSK,  Innovatrics,  
HB Reavis, Zarez a ďalšie. 

Vývoj nových produktov v spolupráci s mladými dizajnérmi. 

Oslovili sme vysoké a stredné školy so zameraním na dizajn a umenie s prosbou o spoluprácu na vývoji 
nových dizajnov našich produktov. Katedry dizajnu VŠVU a TUKE nám pomohli a "drevené koliesko" 
zaradili ako seminárnu prácu pre svojich študentov. Vďaka mladým umelcom vzniklo množstvo nových 
návrhov na reklamné a darčekové predmety.  
 
Rozhodli sme sa tieto produkty postupne zaradiť do nášho portfólia, študentom  venovať podiel  
zo zisku z predaja nimi podpísaných setov a tento smer spoluprác naďalej podporovať a rozvíjať aj  
v prieniku s našimi klientmi.  
 
V spolupráci s mladými dizajnérmi plánujeme pre klientov aj naďalej navrhovať custom reklamné  
a udržateľné produkty vychádzajúce z nášho dreveného kolieska. 



A takto vyzerajú práce študentov, z ktorých vybrané zaradíme do nášho portfólia. Táto spolupráca je základom nových custom merch produktov. 



Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou. Aj malé skutky prinášajú veľkú pomoc.  

Obráťte sa na nás.  
 

Pomoc jednému človeku nemusí znamenať zmenu celého sveta, ale môže mu zmeniť celý jeho svet.  
Drevenô koliesko vytvára radosť, obdaruje, naučí nové veci, rozosmeje vás, dokáže vytvoriť atmosféru, ale predovšetkým pomáha získať čas 

a vytvára nové pracovné miesta, to všetko Drevenô koliesko dokáže aj vďaka Vám.  

Beata Bobulová  I  www.sucastzivota.sk  I  0911 31 31 32 


