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11. června 2021

Letos na podzim oslaví nadace Dobrý anděl 10 let od svého založení.
Při této příležitosti jsme pro vás připravili pro radost z pohybu na
čerstvém vzduchu Výroční andělské putování po České republice. Více
informací o Výročním andělském putování najdete na speciální stránce!

18. června 2021

"Jako rodiče jsme se s postižením svého syna nikdy nesmířili,
nedokážeme to. Je to hodně tvrdá škola života. Ale nakonec to nejsem já,
kdo učí mého syna, ale je to on, kdo učí mě. Učí mě pokoře, trpělivosti a
radosti z maličkostí," svěřuje se paní Jana, maminka Martínka, který se
potýká se zdravotními komplikacemi, jejichž příčinu lékaři stále hledají.

25. června 2021

Adélka je na první pohled usměvavá holčička, ale v životě to nemá
snadné. Potýká se s epilepsií, opožděným psychomotorickým vývojem
a oční vadou. Na její cestě k plnohodnotnějšímu životu jí velmi pomáhá
i delfinoterapie. O této neobvyklé terapii jsme si povídali s paní Evou,
Adélčinou maminkou.

Pan Vladimír z Prahy, táta šestiletých dvojčat Gabriela a Samuela, se od dubna 2017 potýká s
amyotrofickou laterální sklerózou (ALS). Jeho stav je vážný, ale přesto se nevzdává. Dobrým
andělům vzkazuje:

"Nemohu se nyní hýbat. Přišel jsem o hlas. Dýchání mi zajišťuje ventilátor. Převážně jím výživu sondou
rovnou do břicha. Píšu vám pomocí očí. Ale i přes odkázání na pomoc druhých mám pocit svobody, lásky a
nežiji ve strachu. Tento pocit přeji i vám. Cestu plnou vzájemné lásky a přání všeho nejlepšího druhým i
nám samotným. Dobří andělé, jste skvělí, děkujeme!"

 
Nově odesíláme balíčky pro radost i do zahraničí!
Rádi byste si objednali z Andělského e-shopu, ale nemáte doručovací adresu v České republice?
Nyní to již není problém! Balíčky lze nově poslat nejen k našim nejbližším sousedům, ale také do
dalších států Evropské unie, Švýcarska, Velké Británie, na Ukrajinu či do Ruska. Více informací
najdete přímo na e-shopu.
Navíc jsme do nabídky dopravy po České republice opět vrátili možnost zaslání Českou poštou.

 
Milí Dobří andělé,

jménem rodin, kterým již nyní vaše příspěvky pravidelně pomáhají, i těch, jež se stanou příjemci vaší
pomoci v následujících měsících, vám srdečně děkujeme.

Máme ohromnou radost nejen z výsledků hlasování o rozšíření pomoci pro novou skupinu potřebných,
ale stejně tak z neuvěřitelného počtu vás – hlasujících. Celkem se do hlasování zapojilo přes 11 tisíc
Dobrých andělů, z nichž více než 99,6 % vyjádřilo souhlas s pomocí dospělým pacientům.

S potěšením tedy oznamujeme, že Dobří andělé již tento měsíc začínají kromě onkologicky nemocných
rodičů pomáhat i rodičům s jiným vážným onemocněním. Mezi prvními zařazenými rodinami budou
pacienti s velmi vážným onemocněním ALS (amyotrofickou laterální sklerózou) a s roztroušenou
sklerózou v pokročilém stádiu.

Mějte krásné léto plné dobra.

Šárka Procházková
ředitelka nadace

P. S. Těšíme se na vaše dojmy z Výročního andělského putování a jsme zvědaví, kam až vás nohy
zavedou :)

Pomoc v číslech

V červnu 2021 Dobří andělé poslali částku
29 606 959,56 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4092 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.

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

Poděkování pana Vladimíra

Z Andělského blogu

Andělské náplasti se hodí nejen do batůžku na výlet s
Andělským výročním putováním, ale i třeba do kapsy na
hřiště. Rozhodně vykouzlí úsměv na tváři :)

♥ Kompaktní balení v papírové obálce po 10 kusech.
 
♥ Praktický rozměr 7,3 x 2 cm s polštářkem.
 
♥ Voděodolné.

Novinky v andělském e-shopu pro radost
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