
DARUJ
DÁREK

2.11. - 4.12.2020

SLEZSKÁ DIAKONIE

SOCIÁLNÍ ASISTENCE 
KRNOVSKO ALBRECHTICKO OSOBLAŽSKO RÝMAŘOVSKO

I MALÝ DÁREK POTĚŠÍ

SPOLEČNĚ PŘINESME RADOST DO DĚTSKÝCH OČÍ

JAK NA TO?
Najděte doma jakoukoliv prázdnou krabici
(nejlépe čistou, neroztrhanou, velikost
odpovídající dárku, ...),
Vyberte si koho chcete svým dárkem obdarovat
(dívka x chlapec + věk: 0-2 roky, 3-4 roky, 5-7 let,
8-10 let, 11-14 let, 15-18 let),
Před výběrem zavolejte a domluvte se s
příslušným pracovníkem
Dárky pečlivě uložte do krabice (případné volné
místo vyplňte novinami, papírem, vatou, ...),
Když budete mít vše v krabici, hezky ji zabalte,
Nahoru nalepte štítek, kde je napsáno: věk a
pohlaví + co krabice obsahuje,
Svou krabici doneste na nejbližší sběrné místo
Pracovníci předají Vaší krabici potřebným
dětem, kterým jistě udělá radost.

tel.: 731 692 936
email: sas.ma@slezskadiakonie.cz
sběrné místo: Slezská diakonie, Lázeňská 2,
Město Albrechtice
otevírací doba: Po - Pá - 7:00 - 15:00 (předem
zavolat a domluvit se na předání)

KONTAKT



NÁPADY - TIPY - MOŽNOSTI NA DÁRKY

0 - 2 roky 3 - 4 roky

5 - 7 let 8 - 10 let

11 - 14 let 15 - 18 let

kojenecká výživa
dudlík
plenky (větší velikost 3 a více)
lahvičky
vlhčené ubrousky
hračky
oblečení (větší velikosti)

puzzle, pexeso, interaktivní stavebnice
dřevěné hračky, kostičky
plyšák, panenka
obrázková knížka, říkadla
pastelky, fixy, barvičky
omalovánky
autíčka

fixy, pastelky, foukací fixy, křídy
knížky, školní potřeby, sešity, památníček
deskové hry, karetní hry
lego, stavebnice
autíčka, panenky
sladkosti
čelenky, náramky, přívěsky

školní potřeby, pravítka, kružítka, tužky, ...
krabička na svačinu, láhev na pití
kniha, encyklopedie
plyšáci, panenky, auta
společenské hry, logické hry, hlavolamy
sportovní potřeby (malý míček, švihadlo, guma, ...)
sladkosti

školní potřeby, knížky
kosmetika,
čelenky, šátky, kšiltovky
sportovní potřeby (míčky, potítka, závaží, ...)
hlavolamy
korálky, řetízek, prstýnek, psaníčko, kabelka
lepící modely letadel, autíček
sladkosti, čaje, kakao

kosmetika, drogerie, parfémy, šminky
časopisy (dle aktuálního trendu)
řetízky, korálky, bižuterie, náramkové hodinky
power banka, sluchátka, flash disk, bezdrátová myš
reproduktor přenosný
sportovní pomůcky
kabelka, šminky, psaníčko
školní potřeby


