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KVÌTEN 2013

Milý Dobrý andìli,

aèkoliv letošní kvìten nebyl z pohledu poèasí tím nejkrásnìjším 
mìsícem, z pohledu Dobrých andìlù se jednalo o mìsíc výjimeèný. 
K 31. 5. 2013 bylo v Èesku již témìø 15 000 Dobrých andìlù. Jenom 
v kvìtnu se zaregistrovalo skoro 6000 dobrých lidí, kteøí zaèali 
pravidelnì pomáhat rodinám nemocných ve finanèní tísni. Lví podíl na 
tomto výsledku má velká kampaò TV Nova. Dìkujeme!

Nejvìtší podìkování však patøí Vám - Dobrým andìlùm – za to, že jste se 
rozhodli spolu s námi pomáhat lidem, kterým do života náhle 
a neoèekávanì zasáhla tìžká nemoc. 

Jak níže dosvìdèí vzkaz od paní Lucie z Prahy, Vaše pøíspìvky skuteènì 
pomáhají.

Vzhledem k událostem posledních dní, bych rád vyjádøil úèast tìm z Vás, kterým velká voda 
pøinesla neèekané starosti. Právì v takových situacích se ukazuje, že je mezi námi spousta 
dobrých lidí, kteøí umìjí pomoci druhým. 

Všem dobrým lidem DÌKUJEME!

Petr Sýkora, spoluzakladatel

P.S. První èervnový den už tradiènì patøil dìtem a ani my jsme na nì nezapomnìli. Souèástí tohoto 
e-mailu je šablona Dobrého andìla, kterého si Vaše dìti mohou vytisknout, vystøihnout a vybarvit 
podle své fantazie. Budeme moc rádi, pokud se s originálními výtvory Vašich dìtí pochlubíte a 
pošlete nám je – a� už poštou, na Facebook nebo Google+ nebo naskenované e-mailem. Tìšíme se!

DEJTE O NÁS VÌDÌT

Skromnost je výsadou králù. Pokud jste hrdí na to, že jste se stali Dobrými andìly, dejte o nás vìdìt 
svým pøátelùm a známým.

Kromì standardní registrace na                         existují i další jednoduché zpùsoby jak se stát 
Dobrým andìlem. Klienti našeho partnera Raiffeisenbank se mohou stát Dobrým andìlem v 
kterékoliv poboèce své banky – poboèky jsou oznaèeny nálepkou: „V naší poboèce z Vás udìláme 
Dobrého andìla.“

Zákazníci T-Mobile se mohou stát Dobrými andìly prostøednictvím jediné SMS. Touto SMS provádìjí 
jak registraci, tak platbu.

Podrobnosti ke zpùsobùm jak pomáhat najdete zde: 

7. èervna 2013

www.dobryandel.cz

http://www.dobryandel.cz/jak-pomahat
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Tento zpravodaj dostáváte na základì Vaší registrace u Dobrého andìla. Pokud jej již dostávat nechcete, prosím,
zmìòte své nastavení ve Vašem andìlském úètu anebo nám napište na email

DOBRÝ ANDÌL, nadaèní fond
Švédská 1010/15, 150 00  Praha 5

telefon: 733-119-119
e-mail: ,andelskaposta@dobryandel.cz  dobryandel@dobryandel.cz

email.

VZKAZ

Paní Lucie žije sama se svým patnáctiletým synem v Praze. Od léta loòského roku se léèí s 
onkologickým onemocnìním. Dobrým andìlùm vzkazuje: 

"DÌKUJI! Dobrý andìl je spolek lidí, kteøí myslí na druhé. Pomáháte, jak jen to jde, a to 
hlavnì finanènì, ale i po té duševní stránce... Pokud èlovìk onemocní, ztratí zamìstnání, 
finanèní stránka je velkou potíží. A to Dobøí andìlé dokáží napravit. Už neøeším, kde vzít 
"drobné" na recept nebo chléb, Dobøí andìlé to vyøeší každý mìsíc za mì, za což jim moc 
dìkuji! Díky téhle pomoci se zlepší i psychická stránka pacienta a o to líp se uzdravuje a bere 
vše s úsmìvem!"

ANDÌLSKÝ ÚÈET

Pøihlášení do Vašeho úètu Dobrého 
andìla:

Pøihlášení probíhá pod Vaším andìlským 
èíslem nebo e-mailem a heslem.

Bankovní úèet:

8001008/5500

http://www.dobryandel.cz/prihlaseni

POMOC V ÈÍSLECH

kvìten 2013
Malá rekapitulace pomoci od Dobrých 
andìlù za .

Vybrali jsme èástku 3 539 930,89 Kè.

Rozdìlili jsme ji mezi 575 rodin.

K 31.5. bylo registrováno 14 564 Dobrých 
andìlù.

Více informací najdete .ZDE
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