
 

 

Krabice online pomáhá dětem v nouzi 

 

O Krabici od bot a Krabici online 

Krabice od bot je největší sbírka vánočních dárků pro děti z chudých rodin v ČR a jediná 

celorepubliková sbírka, kde nejen obdarovaní, ale také dárci jsou děti. V loňském roce dárci 

věnovali více než 51 000 dárků. Projekt má dvojí cíl: obdarovat děti z chudších rodin pěkným 

vánočním dárkem, možná jediným, který o Vánocích dostanou, a děti ze zajištěných rodin 

učit solidaritě. V doprovodné finanční sbírce Krabice online už Češi darovali téměř 

5 000 000 korun na dlouhodobou pomoc rodinám a dětem v nouzi. 

 

Jak využíváme dary z Krabice online? 

Dary z Krabice online směřují do sociálních služeb Diakonie. Usilujeme o skutečné zlepšení 

v životě dětí, kterým pomáháme. Financujeme projekty na pomoc maminkám v azylových 

domech a podporu rodinám dětí s postižením, na volnočasové aktivity nebo doučování dětí 

ze sociálně vyloučených lokalit a pěstounských rodin. V reakci na zhoršující se situaci rodin 

v posledním roce poskytujeme také okamžitou finanční pomoc rodinám v krizi, které nominují 

sociální pracovníci Diakonie. Tato pomoc směřuje nejčastěji na pokrytí nájmu nebo kauce, 

školních a hygienických potřeb a potravin.  

 

 

O tom, jak vaše příspěvky pomáhají, vám budeme pravidelně dávat vědět. A tady se můžete 

podívat, co už se díky dárcům povedlo a co chystáme. 

  

Alice se odhodlala odejít od partnera. Jeho problémy s alkoholem už byly neúnosné. Přála by 
si, aby syn vyrůstal v lepším prostředí. Našla pro ně byt, který je potřeba dát do kupy, aby se 
mohli nastěhovat. Nastěhovat se synem ihned nemůžou, ale doma s partnerem, který se s jejím 
odchodem těžko smiřuje, už ho nechat nechce. Vymysleli jsme, že než bude nové útočiště 
zabydlené, může syn jet na tábor. Až se vrátí, bude na něj čekat nový, bezpečný domov. 

Díky příspěvku z krizového fondu Krabice online mohla Alice tábor zaplatit. 

https://www.krabiceodbot.cz/
https://www.diakonie.cz/
https://www.krabiceodbot.cz/krabiceonline/jak-vase-dary-pomahaji/
https://www.krabiceodbot.cz/krabiceonline/jak-vase-dary-pomahaji/


 

 

Jak darovat? 

Svůj dar můžete zaslat online kartou nebo převodem na www.krabiceonline.cz, nebo 

na základě darovací smlouvy mezi Vaší společností a Diakonií. O výši daru si můžete snížit 

daňový základ. Rádi vám vystavíme darovací certifikát pro zaměstnance a připravíme 

zpětnou vazbu na míru, nebo návštěvu některého z podpořených projektů. 

 

Kontakt pro dárce 

Zdeňka Sobotová, vedoucí oddělení péče o dárce 

tel. 730 182 571 

e-mail sobotova@diakonie.cz  

 

O Diakonii 

 
Diakonie je jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jednička 

ve speciálním školství. Pomáhá dětem, dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích 
ve 170 zařízeních po celé republice. Vloni jsme pomohli téměř 40 tisícům lidí. 

 
www.diakonie.cz 

http://www.krabiceonline.cz/
mailto:sobotova@diakonie.cz

