
Milí Dobrý anděli, 

v měsíci únoru se podařilo překonat další hranici, dárců - Dobrých andělů - je již více než 26 tisíc. 
Díky Vám jsme ve stejném měsíci mohli přijmout dalších 94 rodin s dětmi, které Vaší pomoc opravdu 
potřebují.

A protože víme, že se rádi potkáváte a že jste hrdými Dobrými anděly, připravili jsme pro Vás nový 
projekt s názvem "Zde pracují Dobří andělé". Doufáme, že se Vám bude líbit.

Mějte se krásně a děkujeme z celého srdce za Vaši pomoc.

Petr Sýkora

P.S. Všem ženám přejeme vše nejlepší k MDŽ!

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
Když andělé roztáhnou svá křídla

a vzlétnou výš,
Můžeš je prosit o pomoc,
pak budeš jim stále blíž.

Tak poslouchej šum jejich křídel,
když k tobě na zem slétnou.

Neboj se a popros je o pomoc,
oni pomohou ti vzlétnout.

Andělé s bílými křídly
pomohou ti vstát,

Jen nesmíš mít obavy
a o pomoc anděly požádat.

DO POSLEDNÍHO

HALÉŘE
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ZDE PRACUJÍ DOBŘÍ ANDĚLÉ

ZDE PRACUJÍ DOBŘÍ ANDĚLÉ
Jak to celé vzniklo?

Za fungováním DOBRÉHO ANDĚLA stojí spousta firem, které nám s láskou pomáhají. V těchto 
firmách se spontánně začali zaměstnanci stávat Dobrými anděly. To nás přivedlo na myšlenku 
připravit speciální logo "Zde pracují Dobří andělé". Logo si mohou firmy nebo jejich pobočky, 
případně jen oddělení dát například na webové stránky anebo nalepit jako samolepku třeba 
na dveře.

Na žádost jedné ze škol, jejíž zaměstnanci se do projektu zapojili, 
jsme připravili také verzi "Zde studují Dobří andělé" - staly se jimi totiž 
také celé dvě třídy.

Líbí se Vám náš nový nápad? Budeme rádi, když představíte DOBRÉHO 
ANDĚLA svým kolegům a stanete se společně s nimi také "andělskou 
firmou". Přidat se k projektu je velmi jednoduché.

ZDE STUDUJÍ
DOBŘÍ ANDĚLÉ

Napsal před dvěma lety Kamil Dostál, student střední školy a milovník motokrosu, 
který žije v obci Albrechtice nad Orlicí a v letech 2011-2013 prodělal akutní 
lymfoblastickou leukémiii, nyní je v udržovací léčbě.

MDŽ

Pomoc v číslech
Malá rekapitulace pomoci od Dobrých andělů 
za . únor 2014

Vybrali jsme částku  5 741 052,24 Kč.

Rozdělili jsme ji mezi 1188 rodin.

K 28. 2. 2014 bylo registrováno 26 300 Dobrých 
andělů.

Navštivte Váš andělský profil

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

Bankovní účet:
8001008/5500

https://www.dobryandel.cz/pomoc-v-cislech/
mailto:andelskaposta@dobryandel.cz
mailto:andelskaposta@dobryandel.cz
mailto:dobryandel@dobryandel.cz
https://twitter.com/dobryandel
http://www.youtube.com/user/dobryandelnf
http://www.facebook.com/dobryandel
https://plus.google.com/u/0/100276626251531558033/posts
https://www.dobryandel.cz
www.dobryandel.cz
https://www.dobryandel.cz/prihlaseni
https://www.dobryandel.cz/zde-pracuji-dobri-andele/?utm_source=newsletter&utm_medium=web&utm_campaign=Newsletter%202%2F2014

