KRABICE OD BOT aneb Děti darují dětem k Vánocům 2017
V minulém roce jsme se už v malé míře do této akce zapojili. Celé se to konalo na poslední chvíli, a
tak nebyl příliš prostor informovat také ostatní. Letos chceme pokračovat a nabízíme tuto možnost i
Vám.

O co jde?
K Vánocům patří dárky. Pro naše děti, pro naše blízké. I v dnešní době relativního blahobytu jsou
kolem nás děti, na které nikdo s dárkem nemyslí. Ty si zejména o Vánocích zaslouží naši podporu a
povzbuzení. Proto je tu akce Krabice od bot.

Jak to funguje?
Společně s dětmi vezměte krabici od bot. Vložte do ni dárky. Můžete přidat osobní přání k
Vánocům. Krabici pěkně zabalte. Čitelně na ni napište, pro koho se dárky hodí – zda pro chlapce či
pro holčičku a v jakém věku (0-17). Obecně je nedostatek krabic pro starší kluky.
Krabici doručte na faru v Horní Čermné do neděle 3. prosince. Zajistíme, aby byly krabice
odvezeny na oficiální sběrné místo, odkud budou rozděleny potřebným.
Na faře budeme 3. prosince od 14 hodin také některé krabice společně připravovat (kompletovat a
balit). Kdo by se chtěl přidat, budeme moc rádi.

Jaké dárky jsou vhodné?
Knížky, dětské časopisy a komixy (Čtyřlístek, Mateřídouška, pro starší časopis ABC),
Hračky - lego a jiné stavebnice, panenky, autíčka, puzzle, harmonika, míček, jojo, plyšová zvířátka,
Na tvoření - omalovánky, pastelky, plastelína, vodovky, štětce, propisky a tužky, guma, ořezávátka,
nůžky, pravítko, tiskátka, hopík.
Deskové a stolní hry - pexeso, karty, Člověče nezlob se, Černý petr, samolepky, ...
Oblečení - trička, zimní sety, šály, čepice, rukavice, ponožky, kšiltovky, čelenky, šátek,...
Pro starší dívky: různé doplňky, hodinky, sluneční brýle, hygienické potřeby - sprchové gely,
deodorant, voňavku, šitíčko, náramky, lak na nehty, balzám na rty, bižuterie, flash disk, leginy,
sluchátka, hřebínek, čelenku na vlasy, papíry na psaní a tvoření, bavlnky, hrnek, ...
Pro starší kluky: kšiltovky, potítka, sportovní potřeby - míček, hakisák, frisbee, flash disk, švihadlo,
tričko, dalekohled, sluchátka, colu v plechovce, batoh nebo ledvinku, přívěšek na klíče, baterku,
modely aut či letadel, deodorant, ...
Sladkosti, které vydrží - bonbony, čokoládu, žvýkačky, ...

Co do krabice naopak nepatří?
Věci rozbité, špinavé, opotřebované nebo příliš staré.
Věci luxusní a drahé, aby nevzbuzovaly závist jiných 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.

Kdo dostane krabici od bot?
Děti z chudých rodin, děti v azylových domech pro matky s dětmi nebo nebo v jiných organizacích
či center pro děti a mládež.

Kdo za celou akcí stojí?
Akce má své kořeny v USA a rozšířila se do celého světa. V České republice akci zaštiťují a
koordinují Diakonie ČCE a Českobratrská církev evangelická.
Více informací najdete na www.krabiceodbot.cz.
Akci Krabice od bot v Horní Čermné zajišťují: Martina Slavíková, Lenka Brábníková, Jakub Keller.

