
Veřejná sbírka KRABICE ONLINE  

Z veřejné sbírky Diakonie ČCE- Krabice online jsme pro naše klienty- rodiny s dětmi obdrželi  

40 000 Kč.  

 

Dovolte mi, abychom Vám jednotlivé rodiny a jejich životní příběhy přiblížila a vy jste si tak dokázali 

lépe představit, na co, a komu jste přispěli. 

První rodina se skládá z 8 členů-otce, matky, 5 chlapců a jedné dívky.  Matka je doma s nejmladší 

dcerou a otec měl invalidní důchod, po jeho zamítnutí je však bez přijmu.  Nyní žijí pouze ze 

sociálních dávek. Bydlí v pronajatém bytě 2+1 a po zaplacení nejnutnějších výdajů, jim zbyde 

necelých 6 000 Kč na chod domácnosti. Všichni synové chodí na základní školu a nejmladší dcera 

půjde v září do přípravné třídy základní školy. Děti nemají vůbec pomůcky do školy a ani si doma 

nemají s čím kreslit nebo vytvářet. Pořídili jsem jim vybavení do školy jako jsou pastelky, tužky, 

penály, a vše, co by mohly po návratu do školy potřebovat. Dále jsme je vybavili i spoustou dalších 

výtvarných potřeb pro rozvoj jejich fantazie a kreativity.  

Druhou rodinou, které Vaše peníze pomohly je matka samoživitelka se dvěma dětmi, o které se otec 

nestará a výživné posílá nepravidelně. Syn chodí do mateřské školy a dcera do 4. třídy na základní 

školu.  Matce sice pomáhá s hlídáním dětí babička, aby mohla co nejvíce chodit do práce, ale i tak  

nemohla pro svou dceru pořídit techniku na distanční výuku. Za poskytnutý dar jsme ji pořídili tablet, 

aby se dcera mohla účastnit online výuky.  

Tablet jsme také pořídili rodině, kde otec pracuje, matka je ale doma a stará se o 5 dětí, které chodí 

na základní školu. Rodičů záleží na vzdělání dětí, a i když se snaží aby děti měly vše, co potřebují, 

nezbývají jim finance na to, aby pořídili techniku k distanční výuce. Tablet tak slouží k výuce pro děti, 

ale i rodičům, aby si mohli najít na internetu důležité informace.  

Problémy s připojováním k výuce kvůli technice měla také rodina, kde otec je nezaměstnaný a matka 

je vedena na úřadu práce. Mají 6 dětí, které chodí do školy a nemohly se připojovat k online výuce.  

Rodina nyní žije pouze ze sociálních dávek a po zaplacení všech nutných výdajů jim nezbyly peníze na 

to, aby dětem mohli pořídit, byť i starší techniku, která by jim umožnila připojovat se k hodinám.  

Z daru jsme jim tedy koupili tablet, a tak jim pomohli tento problém vyřešit a dětem dali možnost 

účastnit se online výuky, aby jim nic podstatného neunikalo a po návratu do školy nebyly pozadu.  

Matce samoživitelce se 3 dětmi- 2 dívkami a chlapcem, která pracuje u technických služeb a práci má 

tedy pouze sezóně nezbývá kromě nutných výdajů moc peněz. Rodině jsem díky Vašemu daru mohli 

obstarat spoustu oblečení pro děti-jako jsou boty, trika, mikiny, kalhoty a školní pomůcky, které jistě 

využijí po návratu do školy a při plnění domácích úkolů. 

Další rodina, které dar pomohl se skládá ze 4 členů-matky, otce a dvou dětí. Syn chodí do 4. třídy na 

základní školu a učení ho baví.  Dceři je 18 měsíců a matka je s ní doma na rodičovské dovolené. Otec  

pracuje a snaží se rodinu zabezpečit. Synovi jsme mohli pořídit školní a výtvarné pomůcky a dceři 

jsme koupili pleny, hygienické potřeby a kojeneckou výživu, která není v této době vůbec levnou 

záležitostí. 

Nezletilé mamince, a ne o moc staršímu partnerovi jsem díky daru mohli pro pořídit základní 

vybavení pro jejich první dítě, které čekali koncem dubna.  Obstarali jsem jim pleny, hygienické 

potřeby a spoustu dalších důležitých věcí v prvních měsících dítěte.  I když jsou rodiče velmi mladí a 

pochází z velmi skromných poměrů svou roli budoucích rodičů přijali zodpovědně. 



Posledním darem, kterým jsem za vybrané peníze pořídili byla určena matce samoživitelce, která má 

3 děti. Nyní se nachází v hmotné nouzi a snaží se svou situaci řešit. Je vedena na úřadu práce a 

aktivně si snaží práci najít i sama. Dětem jsem pořídili drogerii, oblečení pro dvě mladší děti. Celé 

rodině pak hygienické potřeby a potraviny. 

Toto jsou příběhy rodin, kterým jsme díky Vám dárcům a Diakonii ČCE mohli pomoci. Velice si vážíme, 

že jste i v této nelehké době, mysleli na ostatní a pomohli těm, kteří to potřebovali. Obdarovaným 

rodinám a hlavně dětem, jste tak pomohli v jejich nelehké životní situaci a přinesli radost do života.  

DĚKUJEME VÁM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


