Milí Dobří andělé,
od loňského léta společně pomáháte i rodičům s jiným vážným onemocněním nežli onkologickým.
Díky rozšíření své podpory jste ovlivnili životy desítek rodin, které se potýkají s těžkou životní situací.
Jednou z nich je například i rodina pana Jana, který má amyotrofickou laterální sklerózu (ALS).
Víme však, že vaši pomoc potřebuje mnohem více rodin, které zasáhlo vážné onemocnění. A také ze
zkušenosti víme, jak obtížné pro rodiče bývá říci si o pomoc, pokud se onemocnění týká jich
samotných. Jedním z nejčastějších impulzů pro překonání ostychu je doporučení a podpora blízkého
okolí.
Rádi bychom vás požádali o pomoc. Máte ve svém okolí rodiče pečující o nezaopatřené dítě a zároveň
potýkající se se závažnou diagnózou? Natolik závažnou, že má zásadní dopad na fungování rodiny?
Řekněte jim o pomoci Dobrých andělů. Dodejte jim odvahu nechat si pomoci.
Děkujeme za vaše otevřená srdce i oči, díky vám v tom rodiny nejsou samy!
Šárka Procházková
ředitelka nadace

VÍCE INFORMACÍ O POMOCI RODIČŮM

Prosba Petra Sýkory

Z Andělského blogu

28. ledna 2022
"Ať se snažíme sebevíc, jeden sen synovi splnit nedokážeme. Nikdy
nebude jako normální děti," přiznává ve svém vyprávění maminka
desetiletého Nicolase, který se potýká s dětskou mozkovou obrnou.

25. ledna 2022
Kvůli náročné léčbě leukémie upadla 14letá Bára na měsíc do komatu.
"Nikdo nevěděl, proč se tak stalo, nikdo nevěděl, jak ji vzbudit, ani zda se
z kómatu probudí. Neustále jsem Barborku držela za ruku, celé noci
nespala a přála si, aby se vzbudila. Nezbývalo nic jiného, než věřit,"
vzpomíná její maminka.

10. ledna 2022
Když se před třemi lety narodil Šárce a Adamovi z Rýmařova syn Artur,
prožívali nejkrásnější chvíle svého života. Bohužel však netrvaly
dlouho. Krátce po narození Arturkovi lékaři diagnostikovali míšní
svalovou atrofii. Přečtěte si jeho příběh!

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V lednu 2022 Dobří andělé přispěli
31 254 711,08 Kč, které byly rozděleny
mezi 4057 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7703 Kč. Děkujeme!

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

VÍCE INFORMACÍ

PŘIHLÁŠENÍ

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

