
 
O CO JDE? 
Již podruhé probíhá v Telnici  předvánoční akce, která má za cíl potěši t děti z chudších rodin 
v Jihomoravském kraji . I v dnešní době relativního blahobytu jsou kolem nás děti, na které nikdo nemyslí.  
Radost těmto dětem udělají zase děti, j imž dospělí pomohou připravit jejich dárkovou krabici od bot.  
 
JAK NA TO? 
Sežeňte prázdnou krabici od bot a naplňte j i dárkovým obsahem pro kluka či dívku ve věku od 0 –17 let. 
Po zkušenostech z minulých let víme, že je nedostatek krabic pro dívky i kluky ve věku 13–17 let . 
Naplňte krabici vhodnými věcmi (více níže).  Až krabici naplníte,  dobře j i zabalte  hezkým balicím papírem.  
Označte viditelně, pro koho je krabice určená (napište pohlaví a věk dítěte od 0 do 17 let).  Štítek 
s označením přidělejte napevno (nej lépe přilepit samolepkou či  izolepou). 
 

Krabici od bot přineste na akci Rozsvícení vánočního stromu (u kostela)  
v neděli 2. prosince 2018 od 16.00 hod. Můžete ji předat také Gabriele 
Vybíralové (tel. 731 109 681). 
 
CO ZABALIT DO KRABICE? 
Hračky,  nové i starší  (prosíme, dávejte věci v dobrém stavu!) . Předměty pomáhající k rozvoj i talentu:  tužka 
a hezký sešit, skicák a pastelky, vodové barvy a štětec, sportovní potřeby, knížka přiměřená věku dítěte. 
Hezké neobnošené kusy oděvů či oděvních doplňků, o nichž se dá předpokládat, že dětem udělají radost – 
tričko, čepice apod.  Pro holčičky panenky a dětskou bižuterii , pro kluky autíčka nebo nářadí.  Do krabice 
můžete také přiložit fotografii toho, kdo dětem krabici posílá, případně i pohled s vánočním přán ím. 

 
CO NENÍ VHODNÉ  DO KRABICE? 
Věci rozbité, špinavé, opotřebované nebo příl iš staré. Věci luxusní a drahé,  aby nevzbuzovaly závist j iných 
obdarovaných dětí.  Věci nevhodné vzhledem k věku či takové, které mohou být nebezpečné – šipky s 
kovovými hroty, pyrotechnika, nože apod.  Potraviny, které podléhají rychlé zkáze  (ovoce apod.), prošlé 
potraviny. Křehké věci.  
 
CO BUDE DÁLE S  KRABICÍ?   
Všechny krabice/dárky budou z Telnice převezeny 5 . 12. 2018 na OSPODy do Bučovic, Slavkova u Brna, 
Šlapanic a Vyškova. Dále do neziskových organizací IQ Roma servis, Piafa a Poradny pro občanství, 
občanská a lidská práva ve Vyškově. Následně zaj istí sociální pracovníci převoz krabic do konkrétních 
rodin, se kterými spolupracují. Někde půjde přímo o tzv. sociálně vyloučené lokality, j inde bude distr ibuce 
mířit k chudším rodinám, které žijí mezi ostatními.  
 
KDO ZA CELOU AKCÍ STOJÍ?  
Akce má své kořeny v  USA a rozšíř i la se do celého světa. V  České republice akci zaštiťují a koordinují 
Diakonie ČCE a Českobratrská církev evangelická.  

 


