


Tento projekt vzniká v spolupráci a je pod záštitou 
pani profesorky Ivety Radičovej 
a producentky Wandy Adamik Hrycovej.

Ďakujeme.



1. Kto sme 

Číslovka 20411. 
To je údaj zo Sociálnej poisťovne, koľkým sirotám a 
polosirotám mesačne poskytuje štát príspevok. Naše 
občianske združenie vzniklo preto, aby tieto deti, 
odkázané na rodiča samoživiteľa, podporilo. 
Nie almužnou, ale záujmom o ich prácu, 
ktorú vykonávajú spravidla doma.



Naša činnosť je forma sociálneho podnikania. Ľuďom (ide najmä o ženy-vdovy) v tragickej 

životnej situácii napomáhame zabezpečením práce a tým zlepšeniu ich existenčných 

podmienok. Poskytujeme im materiál na domácu výrobu darčekových predmetov z 

prírodných produktov. Následne týmto predmetom zabezpečujeme aj odbyt (predaj). 

Ručnú prácu a dotyk s drevom sme volili zámerne, keďže majú úžasný terapeutický efekt. 

Z uvedeného dôvodu sme tiež  prioritne zvolili aj formu pomoci cez prácu, nie len cez dary. 

Chceme, aby rodiny, ktoré prišli o jedného zo živiteľov, ostali čo najprirodzenejšou 

Súčasťou života. Aby cítili, že ich práca je užitočná a je o ňu v ich okolí záujem.



2. Prečo sme vzniKli 
a čo je naším Poslaním

Som Beata Bobulová, mám 2 deti, 6-ročnú dcéru a 4-ročného syna.

Som jedna z tých veľa žien, ktoré si museli prejsť touto cestou. Som vdova, 

aj keď toto oslovenie z duše nenávidím. Môj muž mal len 40 rokov, keď zomrel.

Úplne sa mi obrátil svet, zmenila som sa ja, ale zmenili sa aj ľudia vôkol mňa. Zmenili sa 

moje problémy. Toto obdobie je veľmi náročné a len málokto z najbližších vie, ako neublížiť 

slovom, skutkom, prejavom dotknutej osobe. 



Je len málo ľuďí, ktorí sa vedia stať „prevádzačom osôb“, ktoré sú konfrontované so smrťou 

partnera. Pričom toto je práve to najdôležitejšie, previesť - pomôcť a zachrániť.

Život je veľmi nevyspytateľný, nikdy nevieme, ktorá/ktorý bude ten ďalší s touto tragickou 

nálepkou vdova/vdovec.

Poslaním OZ Súčasť života je aktívna pomoc prostredníctvom podpory ručnej práce.

Všetky výrobky sú drevené polotovary, od stolára, ktoré sa jednoducho, ale veľmi vkusne 

dodekorujú. Tieto produkty môžu byť krásnym darčekom pre blízku osobu, ktorú nielen 

obdaríte a urobíte jej radosť, ale zároveň sa stávate Súčasťou pomoci…



3. sociálny systém 

Vdova, vdovec má nárok na vdovské a však iba v prípade, že boli v čase úmrtia manželmi 

a je splnených viacero ďalších podmienok. A preto dnes mnohé mladé ženy, napriek láske a 

starostlivosti vo vzťahu, v ktorom žili, a o ktorý prišli sa podpory zo strany štátu nedočkajú.

Dieťa, ktorého rodič je zosnulý, má nárok na sirotský dôchodok. Ten je 40 percent z toho, 

na čo by mal nárok rodič v momente úmrtia, ak by sa stal plne invalidným. Podmienk-

ou sú odpracované roky a suma odvedených peňazí do Sociálnej poisťovne počas života 

rodiča. Teda, v extrémnom prípade aj NIČ, lebo nesplní podmienku minimálneho počtu 

odpracovaných rokov. Žiaľ náš sociálny systém ani zďaleka nie je schopný poskytnúť 

adekvátnu podporu v ťažkej životnej situácii úplne všetkým, ktorý ju najviac potrebujú.



4. naše výrobKy 

Pripravili sme  dva segmenty.

 Darčeky pre obchodných partnerov, zamestnancov, pre každého z Vás…

 Urob si sám a venuj to ďalej

Základným materiálom našich produktov je drevo - konáre stromov a finalizácia do tvaru 

kruhu. Kruh je považovaný za dokonalý tvar symbolizujúci pôvod života. Nemá začiatok 

ani koniec, preto predstavuje symbol večnosti, Boha, jednoty. Je chápaný aj ako nekonečno.

Preto sme si zvolili práve kruh s rôznymi podobami. 



 

Produkty a darčekové predmety:

Vianočné ozdoby rôznych variánt  I  Drevené podšálky s laserom pálenými nápismi, 

citátmi, prípadne logom  I  Drevené svietniky s medovými sviečkami  I  

Drevené obruče na servítky

“Urob si sám” - sú pripravené polotovary z dreva, kde si mama/otec, alebo ktokoľvek môže 

vyrobiť spolu s dieťaťom krásny darček. Strávia tak nielen vzácne chvíle spolu, zároveň 

tvoria niečo vlastnými rukami, zapoja vlastnú fantáziu. Dieťa má kontakt s drevom 

a dávame mu možnosť obdariť osobu, ktorej sa rozhodlo darček vyrobiť. Rôzne materiály 

sú určené pre domácu výrobu a hravú tvorbu s deťmi. 

Rodičom samoživiteľom takto poskytujeme šancu privyrobiť si a pomôcť zase ich deťom. 

Opäť tu máme náš symbolický kruh, ktorý spája a nedelí.



5. PonuKa Partnerstva  

OZ Súčasť života je aktívne aj vďaka pomoci našich partnerov a mediálnych partnerov.

Forma pomoci je priamy nákup výrobkov, darčekových balení, reklamných predmetov 

s nápismi či logami na zakázku.  

Za sponzorskú podporu uvádzame partnerov (logom, slovne) pri akejkoľvek verejnej 

prezentácii a reklamných kampaniach nášho združenia.

Naše logo symbolizuje kríž a záchranné koleso.



Kríž si nosí každá dotknutá osoba so sebou, 

ale záchranné koleso jej môžete podať práve Vy.

Staňte sa súčasťou tohto príbehu - Staňte sa súčasťou komunity týchto bojovníčiek/

bojovníkov a dajme im opäť možnosť vrátiť sa do kruhu – rodinného, pracovného aj 

spoločenského.

Pomocou našich výrobkov obdarujeme dvojnásobne - toho, komu ich my darujeme, 

ale aj toho, kto ich vyrobil. A vlastne trojnásobne, lebo to najkrajšie na tom je, 

že keď niekomu inému ukážete a dáte podporu a lásku, zároveň ich v tom momente 

dávate aj sami sebe. Je to dar, ktorý sa posúva stále ďalej.



darčeKy - 2018



ozdoba
medová sviečka
a drevený svietnik

ozdoba
drevené 
koliseka



ozdoba
oriešok

ozdoba
 stromček



nové ProduKty - 2019



urob si sám 3
/pre deti od 4och rokov/ 

urob si sám 3
/pre deti od 4och rokov/ 





urob si sám 3
/pre deti od 4och rokov/ 

urob si sám 3
/pre deti od 4och rokov/ 
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7. KontaKt

o. z. súčasť života

beata bobulová - štatutárna zástupkyňa OZ Súčasť života

telefón: 0911 313 132

bbobulova@gmail.com

sucastzivota.sK


