
Milý Dobrý anděli,

rok 2013 byl pro nás rokem výjimečným. Mohli jsme spolu 
s Vámi nabídnout pomocnou ruku dalším rodinám s dětmi, 
které postihlo i jiné onemocnění než onkologické, spustili jsme 
nové webové stránky a novou podobu Andělských účtů, spolu 
s naší reklamní agenturou jsme připravili novou reklamní 
kampaň. A zejména - v roce 2013 jsme společně pomohli více 
než 1000 rodinám! To vše se podařilo díky Vám!

I v roce 2014 chceme všem Dobrým andělům přinášet radost 
z pomoci druhým. Naším cílem je, aby se naše andělská rodina 
rozrůstala tak, abychom společně pomáhali všem, kteří to 
potřebují. 

Kromě toho, že jako Dobří andělé zažíváte dobrý pocit 
z dávání, máte, stejně jako u jiných darů, možnost odečíst si 
jejich hodnotu z daní.

Přihlášení do Vašeho účtu Dobrého 
anděla:

http://www.dobryandel.cz/prihlaseni

Přihlášení probíhá pod Vaším e-mailem 
nebo andělským číslem a heslem.

Bankovní účet:
8001008/5500

Pomoc v číslech
Malá rekapitulace pomoci od Dobrých andělů za 
prosinec 2013.

Vybrali jsme částku  6 837 141,30 Kč.

Rozdělili jsme ji mezi 1 066 rodin.

K 31.12.2013 bylo registrováno 24 332 Dobrých 
andělů.

Více informací najdete .ZDE

Tento zpravodaj dostáváte na základě Vaší registrace u Dobrého anděla. Pokud jej již dostávat nechcete, prosím,
změňte své nastavení ve Vašem andělském účtu anebo nám napište na .e-mail

DOBRÝ ANDĚL, nadační fond
Švédská 1010/15, 150 00  Praha 5

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

Poděkování
K našemu přání všeho nejlepšího v roce 2014 se přidávají i rodiny 
s dětmi, kterým společně pomáháme. Kromě řady přání jsme dostali 
i krásný kalendář od Štěpánka Říčaře z Hradce Králové. Kalendář je plný 
Štěpánkových obrázků: 

"Jmenuji se Štěpán a bude mi 6 let. Mám ALL - akutní leukémii. Od 
července 2012 se léčím na hematologii Dětské kliniky Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Kalendář bych chtěl věnovat lidem, kteří 
mi pomáhají s léčbou (i všem Dobrým andělům). Doufám, že se Vám 
budou mé obrázky líbit.”

Patří Vám i poděkování od dalších rodin, které si můžete pustit .zde

PROSINEC 2013DOBRÝ ANDĚL
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ

6. ledna 2014

Za pár dní Vám do emailu pošleme potvrzení o přijatých darech za rok 2013. Aby toto potvrzení bylo 
v pořádku, zkontrolujte si, prosím, zda máte správně vyplněné všechny údaje ve Vašem Andělském 
profilu zde. Další podrobnosti najdete . Případně Vám na Vaše dotazy odpoví i kolegyně na emailu: 
andelskaposta@dobryandel.cz.

Děkujeme a těšíme se na další andělský rok s Vámi.

Petr Sýkora

DO POSLEDNÍHO

HALÉŘE
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