DEN DOBRÝCH ANDÌLÙ
8. 11. 2013
Milý Dobrý andìli,
8. listopadu tomu budou dva roky, kdy v Èesku vznikl DOBRÝ ANDÌL. Za tu dobu
pøes 21 tisíc Dobrých andìlù pomohlo více než 1000 rodinám, které postihlo
nìjaké vážné onemocnìní.
Tým lidí kolem DOBRÉHO ANDÌLA pro Vás u pøíležitosti druhých narozenin
pøipravil nìkolik akcí, o kterých se dozvíte dále. Osobnì se velmi tìším na chat
s Vámi, Dobrými andìly. Pokud budete mít chu si se mnou „popovídat“
zastihnete mì 8. 11. 2013 od 14:00 do 15:00 na našich webových stránkách.

Petr Sýkora

OZNAÈTE SE
Oslavte Den Dobrých andìlù s námi. Oznaète se, øeknìte svému okolí,
že jste Dobrým andìlem. Na našem webu najdete nìkolik návrhù, které
mùžete pro své oznaèení použít. Mùžete si vyrobit èelenku, odznáèek
Dobrého andìla, dát svému poèítaèi originální køídla…
Budeme rádi, pokud se vyfotíte, natoèíte video a podìlíte se s námi. A
protože víme, že rádi soutìžíte, rozhodli jsme se, že nejoriginálnìjší
tøi z Vás odmìníme andìlským trièkem a vylosujeme další tøi, kteøí od
nás získají korálkové náušnice od jedné z rodin, které spoleènì
podporujete. Soutìž bude ukonèena 15. listopadu 2013.
Informace o Dni Dobrých andìlù a podklady pro oznaèení najdete ZDE.
ZDE.

DARUJ ANDÌLSTVÍ
Chcete svým blízkým nadìlit originální a užiteèný dárek nejen k tìmto
Vánocùm? Pøipravili jsme pro Vás možnost DAROVAT ANDÌLSTVÍ. Staèí
vyplnit krátký formuláø na našem webu, obratem se Vám vygeneruje
krásný dárkový poukaz pro nového Dobrého andìla. Pak už staèí jen zadat
trvalý platební pøíkaz (minimálnì na dobu 6 mìsícù). Èástku mìsíèního
pøíspìvku i délku jeho podpory si jako vždy urèujete sami.
Veškeré informace a podklady pro vytvoøení „darovacího certifikátu“
najdete ZDE.

ANDÌLSKÝ CHAT S PETREM SÝKOROU
Chcete se vìdìt více o Petrovi, spoluzakladateli DOBRÉHO ANDÌLA?
Mùžete se ho zeptat na cokoliv. Dne 8. listopadu 2013 od 14:00 do
15:00 bude na chatu našich webových stránkách www.dobryandel.cz
na Vaše otázky odpovídat.
Své dotazy mùžete posílat také pøedem na e-mailovou adresu
dotazynapetra@dobryandel.cz. Odpovìdi na tyto otázky zveøejníme
pøed zahájením chatu s Petrem 8. listopadu v Novinkách. Na stejném
místì pak také najdete pøepis otázek a odpovìdí, které zazní mezi
14. a 15. hodinou živì.

POMOC V ÈÍSLECH
Malá rekapitulace pomoci od Dobrých andìlù za
øíjen 2013.
Vybrali jsme èástku 4 950 439,23 Kè.

DO POSLEDNÍHO

HALÉØE
Pøihlášení do Vašeho úètu Dobrého
andìla:
www.dobryandel.cz/prihlaseni

Rozdìlili jsme ji mezi 959 rodin.
K 31. 10. 2013 bylo registrováno 21 442 Dobrých
andìlù.
Více informací najdete ZDE.

Pøihlášení probíhá pod Vaším e-mailem
nebo andìlským èíslem a heslem.
Bankovní úèet:
8001008/5500

DOBRÝ ANDÌL, nadaèní fond
Švédská 1010/15, 150 00 Praha 5
e-mail: andelskaposta@dobryandel.cz, dobryandel@dobryandel.cz
telefon: 733-119-119

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
email.
Autorem fotografie Petra Sýkory je FOTO: Radovan Šubín.
Autorem fotografie Dobrého andìla - pana Martina Kratochvíla je Oldøich Soldán.

