
JAK NA TO?

Prosíme, rozhlédněte se proto kolem sebe a dodejte odvahu rodičům, kteří vlivem onkologického
onemocnění potřebují finanční pomoc, ale také odhodlání a víru. Řekněte jim, že s Dobrými anděly na
to nebudou sami.

Děkujeme Vám!

Šárka Procházková
výkonná ředitelka nadace

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠENÍ

Milí Dobří andělé,

když rodinu zasáhne vážné onemocnění, otočí se svět
vzhůru nohama všem jejím členům. Jestliže vážně
onemocní dítě, rodiče bojují jako lvi, aby pro své děti
udělali maximum.

Ale co když se onemocnění týká jich samotných? Co
když je to tatínek, který si vyslechne závažnou
onkologickou diagnózu? Tatínek, který byl vždy
neochvějnou jistotou celé rodiny? A maminka, co když
se pacientem ze dne na den stane ona, láskyplné srdce
rodiny?

Bojovat za své děti je nám dáno od přírody. Říci si o
pomoc pro sebe je pro mnoho rodičů nesmírně obtížné.

Prostě se ráno vzbudíte zdraví a odpoledne už může být
všechno jinak - příběh pana Petra

Jak změní nemoc jednoho z rodičů život celé rodiny? Jsou tomu tři roky, co bylo panu Petrovi z malé
středočeské obce Jarpice diagnostikováno onkologické onemocnění - mnohočetný myelom, tj.
nádorové onemocnění vycházející z buněk kostní dřeně. Pětičlenné rodině se tak zcela změnil život.

"Asi si nikdo nedokáže představit, jak se mu při tomto zjištění otočí život vzhůru nohama. Nelze se na to
připravit. Prostě se ráno vzbudíte zdraví a odpoledne už může být všechno úplně jinak. I u mě to byl
nejprve obrovský šok, ale všichni se musí nakonec naučit s nemocí žít. A tak se to stále učím, učíme i my,"
začíná své vyprávění pan Petr, který spolu s manželkou Jitkou vychovává tři děti – osmnáctiletého
Jirku, čtrnáctiletou Leontýnku a šestiletou Sofinku.

29. ledna 2021

Onkologické onemocnění zasáhlo rodinu paní Renáty hned dvakrát.
Nejprve onemocněla její dcera Darja, pak i sama paní Renáta. Přečtěte
si rozhovor o tom, jak vše zvládaly nejen ony dvě, ale také nejstarší
dcera Nina, která se starala o nejmladší Nikolku.

25. ledna 2021

Čtyřletá Lexinka se narodila se vzácnou genetickou vadou a dětskou
mozkovou obrnou. V důsledku toho se potýká s postižením na
motorické i mentální úrovni. "Věřím, že vám jednou dcera poděkuje
sama," píše její maminka Kateřina. Přečtěte si jejich příběh!

8. ledna 2021

"Uděláme vše pro to, aby dcera udělala první krůčky a snad jednou i
protančila střevíce," vypráví rodiče dvouleté Michaelky, která se potýká
s řadou těžkých vrozených vad a za svůj život již prodělala mnoho
operací.

Pomoc v číslech

V lednu 2021 Dobří andělé poslali částku
29 196 291,46 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4023 rodin.
Děkujeme!

Andělský účet

Přečtěte si ve svém Andělském účtu příběhy
rodin, kterým pomáháte!
Přihlásit se můžete pod svým Andělským číslem
nebo zaregistrovaným e-mailem a heslem.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU

Holečkova 3331/37, 150 00 Praha 5
andelskaposta@dobryandel.cz
dobryandel@dobryandel.cz
733-119-119, 733-123-450
číslo účtu: 8001008/5500
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