
Krabice od bot v Horní Čermné již potřetí

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné se ve spolupráci se sborem ČCE v
Letohradě, Oblastní Charitou v Ústí nad Orlicí a Cestou pro rodinu v Žamberku letos opět přidává k
akci „Krabice od bot“, kterou pořádá Diakonie ČCE. Cílem této předvánoční akce je obdarovat děti
nebo osamělé seniory, kteří se nacházejí v obtížné sociální situaci, bez ohledu na národnost, barvu
pleti či vyznání. (více na www.krabiceodbot.cz)

Jak se můžete zapojit?
1) Od 10.11.2018 je na stránkách www.letohrad.evangnet.cz umístěn očíslovaný seznam

dárků,  které  vytipovali  pracovníci  Charity  a  Cesty  pro  rodinu.  Ti  totiž  s  cílovou
skupinou lidí pracují a dokáží stanovit, jaký dárek je vhodný. Chceme tak zajistit, aby Vaše
dárky byly skutečně potřebné a udělaly radost. (U dárku „naslepo“ to tak vždy nemusí být,
proto jsme se trochu odchýlili  od všeobecných zásad této celostátní akce.) Budeme tedy
obdarovávat lidi z našeho blízkého okolí, což je změna oproti minulým dvěma rokům.

2) Vyberete  dárek,  který  chcete  obstarat,  a  dáte vědět  e-mailem  na
cce.letohrad56@gmail.com  nebo SMS na tel. 731215246, jaké číslo jste si vybrali, aby
bylo možné ho na seznamu škrtnout. Můžete se na jeden dárek složit s přáteli nebo kolegy
v práci.

3) Dárek obstaráte a dáte do krabice od bot, je-li možno.  Můžete přiložit vánoční přání.
Krabici zabalíte. Žádné stuhy a mašle, prosíme (kvůli dopravě). Na krabici napíšete číslo
dárku.

4) Krabici odnesete na faru v Horní Čermné nebo do evangelického kostela v Letohradě
(vedle  Gaztermu  u  křižovatky  na  Šedivec).  Na  faře  v  Horní  Čermné  je  možné  dárky
odevzdat  ve dnech 26.11. – 9.12.2018. V případě potřeby kontaktujte Jakuba Kellera tel.
737642886  nebo  Lenku  Brábníkovou  tel.  775296800.  Sběrné  místo  V  Letohradě  bude
otevřeno také ve dnech 26.11. – 9.12.2018, v pracovní dny v 10-11 hod. a 16-17 hod., v
neděli v 10-11 hod.

5) Oblastní Charita a Cesta pro rodinu zajistí dopravu dárků k příjemcům, aby je našli
pod vánočním stromečkem.

V případě, že dárek obstaráte a krabice přesto potřebuje něčím doplnit, přidáváme nějaké
tipy od Diakonie ČCE na vhodné věci zejména pro děti:
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, ... 

Pokud potřebujete další informace, prosím pište na uvedený e-mail.
Děkujeme Všem, kteří nejen v předvánočním čase myslí na lidi v nouzi.

Letohradští a Hornočermenští evangelíci, Oblastní Charita Ústí nad Orlicí a Cesta pro rodinu
v Žamberku

mailto:letohrad@evangnet.cz

