
Sbírka Krabice od bot pomůže mimořádně i v létě
„Letní verze“ sbírky Krabice od bot pomůže dětem, na jejichž rodiny dopadá krize nejsilněji  

Není to hezký příběh. Matka své děti bila, škrtila a kopala do nich. Do péče si dva sourozence, 
jedenáctiletého Filipa a sedmiletou Barboru, převzal jejich otec, který kvůli tomu přišel o práci. Rodinu 
tak živí babička. Všichni společně bydlí v malém panelákovém domě na sídlišti. 

Babička pobírá starobní důchod 16 tisíc korun měsíčně, polovinu této částky spolknou jen náklady na 
bydlení. Otec mezitím shání nové zaměstnání, ale dosud neuspěl, protože firmy v jeho okolí během 
nouzového stavu nepřijímaly nové zaměstnance. Zatím tedy vyplnil žádosti na přídavky na děti, 
příspěvek na živobytí a mimořádnou okamžitou pomoc – a čeká. Nepočkají ale výdaje, které rodina 
s dětmi přirozeně má. Z napjatého rozpočtu obtížně pokryjí nezbytné výdaje na živobytí, navíc mají 
z posledních měsíců dluhy na nájemném. Školní pomůcky, letní tábor či kroužek pro děti tak spadají 
spíš do kategorie snů. 

Právě takové sny chce plnit sbírka Krabice od bot. Její výtěžek pomůže dětem z rodin, jež současná 
krize postihla nejbolestněji. 

V čase nouzového stavu přešly školy na online výuku. Ale už samotná dostupnost internetu 
v domácnostech těch, kteří žili v nepříliš utěšených podmínkách už před pandemií, není vůbec 
samozřejmá. V lepším případě rodiče docházejí pro vytištěné úkoly do školy. Mnohé rodiny v krizi, 
jimž Diakonie pomáhá, však nejsou v domácím vyučování vůči svým dětem příliš důsledné. Teprve 
nyní, po znovuotevření služeb pro rodiny s dětmi, zjišťují naši pracovníci, jaký je stav po dvou 
měsících, kdy s rodinami mohli být v kontaktu jen na dálku. Někteří rodiče sociálním pracovníkům 
tvrdí, že s dětmi online výuku absolvují, ale nyní se ukazuje, že s nimi ke školnímu úkolu ani jednou 
nesedli. Takovým dětem může pomoci individuální doučování, na jehož podporu také část výtěžku 
sbírky poputuje. Pro hladší návrat do školního kolektivu zase pomohou ze sbírky podpořené letní 
příměstské tábory.

Služby pro rodiny s dětmi (přesnou terminologií sociálně aktivizační služby) využívají rodiny s 
nezletilými dětmi, které řeší dlouhodobě tíživou sociální situaci. Někdy musíme rozplétat i celý 
slepenec problémů: zadlužení, špatné bydlení, nepravidelný příjem a k tomu třeba i dlouhodobou 
nemoc. V Diakonii usilujeme o to, aby rodina zůstala pohromadě a nabrala dobrý směr. Pomáhají nám
v tom i dárci, jimž není život lidí ohrožených současnou krizí lhostejný. 


