Předvánoční akce „Krabice od bot“ ve Zvoli
..je organizována Diakonií Českobratrské církve evangelické již po osmé a jejím
cílem je potěšit děti z chudších rodin v České republice . V naší zvolské sbírce
připravíme dárky do Betléma.
Jmenuji se Alena Kopanicová a dlouho jsem ve Zvoli organizovala charitativní sbírky
se sdružením „(nejen) Zvolské mamky“ www.zvolskemamky.webnode.cz a podporovala tak
kojenecký ústav v Krči, konkrétně oddělení A. Pro akci „Krabice od bot“ jsem se stala pro letošní
rok dobrovolnicí.
V současné době otevírám novou prodejnu Květinářství Zvole na zvolské návsi vedle hospody a
železářství. V rámci své provozní doby budu vybírat krabice, které budou určeny pro děti v S.A.S.
Betlém (sociálně aktivizační služba) poskytující terénní služby rodinám při řešení jejich
dlouhodobé nepříznivé sociální situace, a která se nachází v Azylovém domě sv. Josefa na
adrese Lochovice 42. Pomůžeme více jak 30 znevýhodněným dětem, které možná ani žádný
dárek na Vánoce jinak nedostanou.
Na webových stránkách www.krabiceodbot.cz bude seznam dětí ze S.A.S. Betlém
(kolik je dítěti let a zda je to holka nebo kluk), které by rády dostaly vánoční dárek
v krabici od bot… Seznam na internetu bude aktualizován podle toho, jak bude tento
seznam uspokojován.
O obsahu krabice rozhoduje vždy dárce. Neplníme konkrétní přání dětí podle
seznamů. Dárky mají být v bezvadné kvalitě. Nemusejí být nové, ale mají udělat
radost. Krabici dostane některé z dětí z chudých rodin pod patronátem Betléma a
určitě mu udělá velkou radost. Je důležité po dárkovém zabalení na krabici tuto
informaci napsat (chlapec/dívka a věk). Aby se nestalo, že patnáctiletý kluk dostane
chrastítka :,). Nedostatek dárků je zpravidla u dětí od 12 do 17 let.
Bližší informace o sbírce naleznete na webových stránkách
www.kvetinarstvizvole.webnode.cz anebo www.krabiceodbot.cz . Květinářství je
označené na plotě jako „sběrné místo“.
Sbírka proběhne od 25. listopadu do 8. prosince 2019. Pokud se přidáte k dobré
akci, můžete krabici v tomto termínu přinést ke mně do květinářství ☺ ve Zvoli.
Budu se těšit,
Alena Kopanicová

