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CHCI SE ZEPTAT

3. října 2021

"Věřím v plné uzdravení s co nejmenšími následky," píše ve svém příběhu
paní Zuzana z Ostravy. Její rodina letos zažívá hned několik náročných
chvil. V březnu měl její syn Petřík nehodu a v dubnu jí lékaři
diagnostikovali rakovinu prsu.

13. října 2021

"V ten moment se nám zhroutil svět, nastoupila totální bezmoc a strach z
toho, co vše nás čeká a nemine," vzpomínají manželé Jana a Radek na
chvíli, kdy jim lékaři sdělili, že jejich dcera Lilianka má akutní leukémii.

15. října 2021

Roční Vojtíšek se narodil předčasně ve 23. týdnu těhotenství. Byl tedy
extrémně nezralý, což s sebou bohužel přineslo mnohé zdravotní
komplikace. "Vlastně jsme se ještě nezastavili a neustále jezdíme po
doktorech," vypráví jeho maminka Lucie a dodává: "Slyšíme ale dobré
zprávy."

8. listopad je každoročně dnem oslav narozenin Dobrého anděla a letos tomu nebude jinak. K
desátému výročí vzniku nadace jsme pro vás připravili několik překvapení. Budeme rádi, když je
oslavíte s námi - na našem webu najdete několik tipů, jak na to.

Dobrý anděl a s ním i všichni Dobří andělé
slaví 10. narozeniny!

Pomoc v číslech

V říjnu 2021 Dobří andělé poslali částku
29 233 838,15 Kč, kterou nadace rozdělila
mezi 4099 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

Z Andělského blogu

Pojďte se s námi potkat naživo!

Při příležitosti výročí pro vás připravujeme jedinečné živé online povídání s oběma zakladateli nadace –
Petrem Sýkorou a Janem Černým – a její ředitelkou Šárkou Procházkovou. Live stream se uskuteční na
naší Facebookové stránce 17. listopadu od 10 hodin a po ukončení bude uložen pro případ, že byste v
daném čase zrovna nemohli.

I z toho důvodu budeme rádi, když se na cokoli zeptáte předem – v live streamu prostřídáme otázky
položené naživo s těmi, které pošlete předem.

Limitovaná edice andělských náramků

10. narozeniny si zaslouží skutečně andělský dárek, a proto jsme pro vás v e-shopu Pro radost připravili
hned tři typy krásných náramků - pro dámy s přívěskem nebo srdíčkem, pro pány decentní černý.
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