10 let pomoci Dobrých andělů
Začátkem tohoto týdne odstartovala letošní, již devátá, kampaň na TV Nova. Ta si klade za cíl
poděkovat všem dárcům, kteří za 10 let podpořili již na 9 tisíc rodin. Několik z nich jsme proto pozvali
na natáčení a pak je překvapili setkáním s rodinami. Mezi dárci byli také dlouholetí Dobří andělé a tváře
televize – moderátoři Lucie Borhyová a Rey Koranteng.

NAHLÉDNĚTE DO ZÁKULISÍ

"Dobrým andělem jsem už 8 let. Měla jsem tak možnost nahlédnout do mnoha příběhů rodin, kde se dítě,
maminka nebo tatínek potýkají s vážným onemocněním. Vždycky mě překvapí jejich statečnost a
odhodlání. Kdo z nás ví, jak by takovou situaci zvládal? Proto jsem opravdu ráda a vlastně mně samotné to
dělá velkou radost, že můžu někomu, kdo to v životě nemá jednoduché, alespoň trochu pomoci. Je to
úžasný pocit."
Lucie Borhyová, moderátorka a Dobrý anděl od března 2013

Z Andělského blogu
20. září 2021
Třiapůlletá Sofinka z Pardubicka se od narození potýká s nejtěžší
formou míšní svalové atrofie. Její příběh i cestu k experimentální léčbě,
kvůli které se rodina na rok odstěhovala do USA, nám popsala její
maminka Iveta.

10. září 2021
"Hned jak rakovinu pokořím, znovu se rozeběhnu a budu si užívat každý
kilometr," vypráví paní Martina, máma dvou synů, která se léčí s
rakovinou prsu. Dříve ale zdolávala Spartan Race.

6. září 2021
Dvanáctiletý Kubík z Prahy se od narození potýká s dětskou mozkovou
obrnou a dalšími komplikacemi. Díky Dobrým andělům může naplno
rehabilitovat a radovat se z každého malého krůčku, který se mu
podaří. Přečtěte si jeho příběh!

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V září 2021 Dobří andělé poslali částku
29 075 482,27 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4124 rodin.
Děkujeme!

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