
POKRAČOVÁNÍ ROZHOVORU

Milí Dobří andělé,

před deseti lety na podzim začali pomáhat první z vás. A minulý měsíc jste společně pomohli již
desettisící rodině.

Deseti tisícům rodin jste změnili život. Dali jste jim šanci na lepší bytí i přes nesmírné starosti, se
kterými se vlivem vážného onemocnění potýkají. Poslali jste jim naději, že na svoji těžkou situaci nejsou
samy. Vašimi příspěvky jste jim ulehčili těžké rozhodování, zda mohou dětem dopřát rehabilitace,
zůstat s nemocným partnerem doma nebo poslat zdravé dítě na letní tábor. Deseti tisícům rodin jste
vykouzlili na tváři úsměv svojí laskavostí a sounáležitostí.

Deset tisíc příběhů, deset let pomoci - to už je velká porce dobrých skutků. Díky nim, tedy díky vám, i
my v Dobrém andělovi můžeme svoji každodenní práci dělat s radostí. I my totiž díky vám víme, že na to
nejsme sami.

Děkujeme, vážíme si vaší pomoci!

Šárka Procházková
ředitelka nadace

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠENÍ

23. březen 2022

Ondrášek měl od narození četné problémy, k nimž se později přidaly
epileptické záchvaty. Trvalo mnoho měsíců, než mu lékaři stanovili
přesnou diagnózu – Westův syndrom, tj. jednu z forem epilepsie
spojenou s dalšími komplikacemi. Příběh své rodiny vypráví paní Eva.

3. březen 2022

Ve 4 měsících diagnostikovali dnes 2,5letému Šimonkovi lékaři Lesch-
Nyhanův syndrom - vzácné metabolické onemocnění, s nímž se v
Česku potýkají jen jednotky dětí. "K tomu, abychom Šimonkovi ukázali
svět i z jiného úhlu, než je zvyklý, nám dopomáháte i vy, Dobří andělé,"
vypráví jeho rodiče.

13. březen 2022

"Mým největším přáním je dceru doprovodit k oltáři," říká pan Radek,
kterému lékaři loni v říjnu diagnostikovali akutní leukémii a následně
ještě nádor na ledvině. Přečtěte si jeho příběh!

Pomoc v číslech

V březnu 2022 Dobří andělé přispěli
30 814 749,35 Kč, které byly rozděleny
mezi 4059 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7591 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

Rozhovor s Petrem Sýkorou
Jak jistě Dobří andělé vědí, veškeré jejich příspěvky putují potřebným rodinám do posledního haléře.
Jak je to ale možné? Z čeho jsou financovány provozní náklady nadace? Pojďme se podívat pod
pokličku financování Dobrého anděla s tím nejpovolanějším – jedním z jeho zakladatelů, Petrem
Sýkorou.

Petře, jak je možné, že princip „do posledního haléře“ funguje již 10 let?
Už když jsme Dobrého anděla v roce 2011 připravovali, chtěli jsme, aby se dárci mohli soustředit pouze
na pomoc potřebným rodinám. A s provozem a náklady na něj si tak nedělat žádné starosti.

Z čeho tedy nadace platí běžný provoz – platy zaměstnanců, provoz kanceláře a podobně?
Prvních 5 let jsme náklady na chod nadace hradili společně s Honzou Černým. S Honzou se známe od
dob střední školy - tedy asi 30 let. V roce 1993 jsme spolu založili firmu Papirius, která dodávala
kancelářské potřeby. Tu jsme v roce 2006 prodali velké americké korporaci - Office Depot. Získali jsme
tak dostatečný kapitál, abychom prvních 5 let provozu Dobrého anděla mohli financovat z vlastních
peněz. Do začátku jsme věnovali dohromady 25 milionů korun. Věřili jsme, že se k nám po čase přidají
další podnikatelé. A tak se stalo. Postupně se k nám přidali další, řadu z nich jsme znali. My s Honzou i
dále ve financování Dobrého anděla pokračujeme, ale už to zdaleka nestojí pouze na nás.

Před pár lety se objevil ještě třetí - a velmi důležitý - pilíř financování, a sice odkazy ze závěti. Čtvrtým
rokem také k financování provozních nákladů napomáhají výnosy z e-shopu, kde si lidé mohou koupit
andělské drobnosti pro radost.
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