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3. prosince 2021

"I přes obtížný start do života, kdy musel syn kvůli těžké skolióze
pravidelně rehabilitovat, je nyní de facto fyzicky zdráv. Má ale těžké
psychické problémy, lékaři mu diagnostikovali dětský autismus. Nemá
rád cizí lidi, místa, jakékoli změny. Každý náš den má pevně daný řád,"
popisují rodiče tříletého Kubíka.

10. prosince 2021

Leberova vrozená slepota je degenerativní onemocnění sítnice oka
charakterizované závažnou poruchou zraku a nystagmem, které
postihuje jedno dítě z 80 tisíc. Tříleté Barunce z Teplic by mohla
pomoci genová terapie. Přečtěte si její příběh!

29. prosince 2021

"Více času musíme věnovat Denískovi, aby se zvýšily jeho šance do
budoucna. Daník je trpělivý bráška," vypráví v rozhovoru maminka
ročních dvojčátek paní Monika. Denísek se potýká s komplikacemi,
které přinesl jeho brzký příchod na svět.

Vážení a milí Dobří andělé,

dovolte mi poděkovat vám za laskavou pomoc a podporu, kterou jste rodinám se závažným
onemocněním poskytovali celý loňský rok. Vaše solidarita a důvěra nás zavazuje.

Nový rok s sebou přináší i ryze pragmatické otázky, například možnost vystavení potvrzení pro
daňové účely. Pokud se vás také týká, přehledné informace naleznete níže.

Jménem celého týmu Dobrého anděla vám přeji v novém roce vše dobré, dostatek drobných radostí,
kopec lásky a především pak pevné zdraví!

Se srdečným pozdravem

Šárka Procházková
ředitelka nadace

Pomoc v číslech

V prosinci 2021 Dobří andělé přispěli
42 938 092,27 Kč, které byly rozděleny
mezi 4037 rodin. Každá rodina tak obdržela
10 636 Kč. 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

Důležité - správné údaje pro daňová potvrzení

V polovině ledna budeme zasílat všem Dobrým andělům potvrzení pro snížení základu daně z příjmu
fyzických a právnických osob za rok 2021. Pro jeho uznání příslušným úřadem je potřeba, aby vaše
identifikační údaje byly správné a úplné (jméno, příjmení, příp. i datum narození, adresa trvalého
bydliště, u firem kromě názvu sídlo a IČO).

Prosíme, zkontrolujte si do 12. ledna 2022 tyto údaje ve svém Andělském účtu, kde si také můžete
zobrazit náhled potvrzení. Pokud máte údaje platné z minulých let, není třeba nic upravovat.
Děkujeme!

Potvrzení vám dorazí na e-mail v elektronicky podepsaném PDF souboru, případně si jej můžete
stáhnout přímo ve svém Andělském účtu v sekci Dokumenty (po 20. lednu 2022). Z minulých let
máme zkušenost, že tato forma potvrzení je finančními úřady plně akceptována. Více informací o
daňové uznatelnosti darů najdete zde.
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