Krabice od bot i letos pomáhají otvírat dveře
Akce Krabice od bot má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem
udělají zase děti, jimž dospělí pomohou připravit jejich krabici od bot. Tu společně naplní dětskými
dárky k Vánocům. I letos se na tomto projektu dobrovolně podílela lokální síťařka Gabriela
Vybíralová, která se věnuje podpoře spolupráce zástupců sítě pomoci ohroženým dětem.
Lokální síťaři se primárně zaměřují na rozvoj spolupráce sociálních pracovníků, učitelů, pediatrů a
dalších zástupců sítě pomoci. Usilují o to, aby se ohroženým dětem a jejich rodinám dostalo
včasné a účinné pomoci. Zapojení do akce Krabice od bot je ukázkou dobrovolné aktivity, kterou
se síťařka podílí na pomoci ohroženým dětem. V čem si cení aktéři síťařů? „Moc se mi líbí práce
síťařek Gábiny Vybíralové a Zuzky Vařejkové. Pomohly mi navázat kontakty v Bučovicích a ve
Vyškově, kde již několik let působím, na což jsem do té doby neměla vůbec čas. Jsou to ony, které
zorganizovaly např. setkání s OSPODy, které vnímám jako velmi prospěšné, nebo setkávání
pracovníků neziskovek se stejnou oblastí působení,“ zmiňuje Silvie Elsnerová z neziskové
organizace IQ Roma servis, která rovněž získala dárky pro děti z projektu Krabice od bot.
Kam putovaly dárky pro děti
Jak probíhala distribuce dárků, popisuje síťařka Gábina Vybíralová: „Ve středu 5. prosince 2018
v ranních hodinách jsme v tandemu a s plným autem krabic vyrazily směr Vyškov. Nejprve jsme
jely za pracovnicemi Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) Vyškov, kde jsme předaly
celkem 42 dárečků. Naše další cesta směřovala do neziskových organizací IQ Roma servis a
Poradna pro občanství, kam jsme se musely otočit celkem třikrát s naprosto plným autem krabic.
Další nezisková organizace PIAFA od nás obdržela 37 dárečků a Azylový dům v Opatovicích jsme
obdarovaly 12 dárky. Na OSPOD ve Slavkově u Brna jsme přivezly 26 krabic a na OSPOD do
Šlapanic celkem 76 krabic. A protože dárků bylo stále dost, v pátek 7. prosince jsme předaly ještě
50 kousků Charitě ve Veselí nad Moravou a 30 krabic jsme dopravily i do Charity v Hodoníně.“
Co je Krabice od bot a kde se krabice sbírají
Projekt Diakonie Českobratrské církve evangelické s názvem Krabice od bot každoročně sbírá
dárky a obdarovává chudé děti tím, že jim připraví vánoční dárek do krabice od bot. Krabice jsou
krásně zabalené a označené cedulkou s pohlavím a věkem dítěte, aby se tak dárek dostal do
správných rukou.
„Celkově jsme tak mohly předat 365 krabic plných dárků. Jako dobrovolnice jsem sbírala dárky
v Telnici, na Základní škole v Ivanovicích na Hané, Základní škole Purkyňova ve Vyškově a v DDM
Křenovice. Děkuji všem, kteří dárky darovali a akce se zúčastnili,“ dodala Gábina Vybíralová,
lokální síťařka pro ORP Bučovice, Slavkov u Brna, Vyškov a Šlapanice.
Jak dárky pomáhají
Dárky se prostřednictvím sociálních pracovnic OSPOD a z výše uvedených neziskových
organizací dostanou nejchudším dětem v našem kraji. Silvie Elsnerová z IQ Roma servis k tomu
dodává: „Oceňuji nasazení paní Vybíralové při shromažďování dárků pro děti v rámci projektu
Krabice od bot. Její zásluhou dostanou dárky všechny, i ty nejchudší děti, které tu byť jen
zpovzdálí známe.“
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