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8. èervence 2013
Milý Dobrý andìli,
léto už je tady a my se ozýváme s událostmi za poslední mìsíc - èerven.
Dobrých andìlù už je více než 17.000! Do systému jsme v èervnu
zaregistrovali 103 nových rodin s dìtmi, kterým spoleènì pomáháme.
Pøíspìvky od všech Dobrých andìlù tak 1.7.2013 putovaly už k 673
rodinám, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanèní tísnì.
Èas od èasu se nás ptáte, na co rodiny pøíspìvky od Vás používají. Rodiny
dík pøíspìvkùm pokrývají bìžné náklady na fungování domácnosti, dále na
úhradu nákladù spojených s léèbou (nákup hygienických prostøedkù,
nákup vitamínù a speciálních doplòkù stravy, speciální pomùcky atd.).
Hlavnì ale pomáhají v tom, aby se lidem, kteøí jsou pod tlakem nemoci,
ulevilo alespoò trochu od finanèních starostí. Psychická pohoda je velmi
dùležitá pro úspìch léèby.
Tìší nás, že Vaše pøíspìvky pøinášejí kromì pohody i radost. Mùže to být nová hraèka nebo nová
kniha, nové šaty pro maminku, nebo tøeba pøíspìvek na výlet nebo vstupné do ZOO. Nìkteré dìti tak
mohou alespoò èásteènì dohnat radosti, které zameškaly nìkolikamìsíèními pobyty v nemocnici.
Stejnì jako Kubík Sakaø z Chlumce u Ústí nad Labem.
Vìøíme tomu, že i díky Vám si bìhem prázdnin užijí radosti i další dìti, které zatím trávily veškerý
èas v nemocnici nebo v domácí léèbì nebo které si nemohly tyto radosti užívat spolu se svými rodièi.
I Vám pøeji krásné a slunné léto!
Petr Sýkora

ANDÌL V AUTÌ
Øada Dobrých andìlù již brázdí èeské silnice
s nálepkou ANDÌL V AUTÌ. Pokud jste „èerstvý“
Dobrý andìl, rádi bychom i Vám nabídli možnost
pochlubit se tím, že pomáháte. O nálepku na auto
si mùžete napsat. Pošlete nám na naši adresu:
DOBRÝ ANDÌL, nadaèní fond, Švédská 1010/15,
Praha 5 150 00 ofrankovanou obálku s Vaší adresou
a uveïte poèet kusù, které si pøejete obdržet.
Nálepku Vám obratem zašleme.

ANDÌL V AUTÌ

Pøihlášení do Vašeho úètu Dobrého
andìla:
www.dobryandel.cz/prihlaseni
Pøihlášení probíhá pod Vaším
e-mailem nebo andìlským èíslem
a heslem.
Bankovní úèet:
8001008/5500

PODÌKOVÁNÍ
Kubík Sakaø je pìtiletý kluèina, který ve 2 letech onemocnìl
zákeønou leukémií. Stejnì jako další, stejnì nemocné dìti,
Kubík znal jen spoustu omezení, zákazù a sterility. Tøi roky
koukal pouze z oken na dìti, které venku bìhají, hrají si, hladí
své psí kamarády, chodí do školek èi škol, jezdí s rodièi na
výlety…
Kubova maminka nám napsala:
„Léto je tady a my s Kubíkem doháníme, co se dá. Chodíme na
vycházky, do lesù užít si zdravìjšího vzduchu, výletujeme po
okolí a koneènì jsme se mohli vydat minulý týden i do ZOO
mezi zvíøátka, a to se Kubíkovi moc a moc líbilo.
Byl tak nadšený a vùbec se mu nechtìlo domù. Kdyby mohl, tak snad v té ZOO bude i spát.
Ještì dnes spolu probíráme slony a zebry a už plánujeme, do jaké zoo se vydáme pøíštì.
Zasílám Vám pár fotek, abych se s Vámi mohla podìlit o to nadšení v dìtských oèích, úžas z
poznávání nìèeho pro nás tak obyèejného, ale pro dìti, které bojují o každou vteøinu, aby
mohli zažít tøeba jen ten výlet do ZOO, je to nìco tak køehkého, že se Vám až tají dech.
Výlety do míst, kde ještì pøed pár týdny nemohli být, jsou pro tyto dìti neobyèejnì
fascinující a úžasné. Je to balzám na mou bolavou duši a odmìna za to všechno èím jsme si
prošli.
Dìkujeme Vám všem, kteøí jste se stali Dobrými andìly a tak nezištnì každý mìsíc finanènì
pomáháte. Dìkuji Vám za Vaše andìlská srdce. Jste to právì Vy, kdo umožòuje plnit dìtem
jejich pøání. Díky Vašim finanèním pøíspìvkùm, které nám posíláte každý mìsíc, mùžeme
dìtem vykouzlit úsmìv na tváøi. Po té dlouhé a nároèné cestì není nic krásnìjšího.
S pozdravem a pøáním prima prázdnin Všem Dobrým andìlùm Kubík s maminkou“

POMOC V ÈÍSLECH
Malá rekapitulace pomoci od Dobrých
andìlù za èerven 2013.
Vybrali jsme èástku 4 084 843,29 Kè.
Rozdìlili jsme ji mezi 673 rodin.
K 30.6. bylo registrováno 17 120 Dobrých
andìlù.
Více informací najdete ZDE.

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

