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Paní Andělovou
na 10 měsíců
Za andělskou podporu.

Andělské číslo: --UKÁZKA-Heslo: --UKÁZKA-V Praze dne: 10.02.2022

Toto je pouze náhled dárkového poukazu.
V Praze dne: 10.02.2022

Milý Dobrý anděli,
vítáme Vás do rodiny Dobrých andělů, kde můžete pravidelně pomáhat stovkám rodin s dětmi, které se vlivem
zákeřného onemocnění dostaly do těžké životní situace.
Nadace Dobrý anděl působí v České republice od roku 2011 a je založena na 3 základních principech, které ji dělají
unikátní:
1. do posledního haléře®,
2. víte, komu pomáháte,
3. pomáháte pravidelně.
Pod křídly Dobrých andělů jsou v současnosti rodiny, kde rodič nebo dítě trpí onkologickým onemocněním, nebo
dítě trpí jiným závažným a život ohrožujícím onemocněním – cystickou fibrózou, svalovou dystrofií, nemocí motýlích
křídel, Crohnovou nemocí, závažnou metabolickou poruchou nebo jiným závažným onemocněním.
Kde zjistím, komu pomáhám?
Na dárkovém poukazu v rohu najdete Vaše Andělské číslo a heslo, pomocí kterého se můžete přihlásit ke svému
Andělskému účtu na www.dobryandel.cz/prihlaseni. V sekci Přijaté platby pak uvidíte první příspěvek, jež Vám byl
darován od člověka, který Vás přizval do rodiny Dobrých andělů. Vždy první pracovní den v měsíci pak uvidíte
v sekci Odeslané platby, komu Váš příspěvek pomohl, včetně životního příběhu rodiny.
Je má pomoc také pravidelná?
Ano, Váš dárce ji rozdělil do 3 či více pravidelných příspěvků, které Vám budou na Váš Andělský účet přicházet
postupně každý měsíc.
Mohu přispívat i já?
Pokud se rozhodnete během nebo po skončení tohoto období přidat i své pravidelné příspěvky, stačí je zaslat
na účet nadace 8001008/5500, s Vaším Andělským číslem jako variabilním symbolem. Výše příspěvku není nijak
omezena, každý Dobrý anděl přispívá dle svých vlastních finančních možností. Všechny příspěvky od Dobrých
andělů jsou vždy 1. pracovní den v měsíci do posledního haléře odeslány rodinám potřebných díky tomu, že provoz
nadace je hrazen z prostředků zakladatelů a dalších filantropů.
Bude mě nadace Dobrý anděl informovat pravidelně?
Při prvním přihlášení budete vyzváni k doplnění e-mailové adresy, abychom Vám mohli jednou za měsíc napsat, co
je u Dobrých andělů nového. Vyplnění e-mailu je zcela dobrovolné, i přesto za něj budeme rádi.
Pokud chcete o Dobrém andělovi vědět ještě více, podívejte se na naše webové stránky www.dobryandel.cz nebo
nás sledujte na sociálních sítích. Jakékoliv dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu andelskaposta@dobryandel.cz
nebo telefonním čísle 733-119-119.

