
Veřejná sbírka Krabice online 

Z veřejné sbírky Krabice online, kterou pořádá Diakonie ČCE jsme obdrželi již druhý 

finanční dar pro rodiny s dětmi. Tentokrát šlo o období od června do srpna, ve které 

jsme pořídili rodinám věci v celkové hodnotě 25 000 Kč 

I tentokrát Vám příběhy 4 vybraných rodin přiblížíme. 

 První vybranou rodinou byla matka samoživitelka se 3 dětmi, kterým v červenci 

zemřel otec při autonehodě. Matka byla doma a starala se o děti – jeden syn trpí 3. 

stupněm ADHD a otec finančně zajišťoval rodinu. Dětem ani nevznikl nárok na 

vdovský důchod. Rodině jsme za obdržených 10 000 Kč pořídili základní vybavení 

pro děti do školy, oblečení, základní potraviny a hygienické potřeby.  

Druhá rodina se skládá z babičky a 4 vnuků, kteří žijí v dětském domově. Babička si 

je však bere na víkendy domů. Otec ani matka o děti nejeví zájem a babička je tedy 

jediná, která se o děti stará. Ze svého důchodu si však nemůže dovolit obstarat pro 

děti vše, co potřebují. Finanční částka 5 000 Kč byla tedy použita na potraviny a 

hygienu, které využije při návštěvě vnuků. 

Třetí rodina je složená z matky, otce a 5 dětí. Matka je nyní těhotná a otec bez práce, 

který ztratil práci kvůli pandemii Covidu 19. Rodina přišla o bydlení, nyní žijí u 

babičky, ale dlouhodobě není toto řešení možné. Rodiče se snaží našetřit na kauci 

na byt, proto jim nezbývají finanční prostředky na obstarání základních věcí pro děti. 

Z daru 5 000 Kč se tedy pořídilo základní vybavení pro nenarození dítě, hygienické 

potřeby, oblečení pro děti a pomůcky do školy. 

Čtvrtou a poslední vybranou rodinou je matka samoživitelka se 3 dětmi, jedno z nich 

je v ústavní péči a otec je výkonu trestu. Matka pobírá pouze rodičovský příspěvek a 

přídavky na 2 děti. Jako samoživitelka situaci těžko zvládá, dluží na zálohách na 

energii, což vedlo k odpojení energií. Finanční příspěvek 5000 Kč byl využit částečné 

uhrazení dluhu, zbytek matka doplatí z rodičovského příspěvku. 

Toto jsou další příběhy rodin, kterým jsme díky Vám dárcům a Diakonii ČCE mohli 

pomoci. Velice si vážíme,  

že jste znovu 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. 

 


