Milí Dobří andělé,
víte, že jste minulý měsíc vašimi příspěvky podpořili mimo rodin s dospělým pacientem i téměř 2,5
tisíce rodin, ve kterých se s vážným onemocněním potýká dítě?
Převážná část těchto malých pacientů má nejméně jednoho sourozence. I pro ně je určená vaše
finanční podpora, neboť i pro ně je nemoc sestřičky nebo brášky a obava rodičů nesmírně těžkou
situací, s níž se musí vypořádat.
Právě proto je pro nás důležité, že každá rodina může se svým příspěvkem naložit tak, jak nejlépe uzná
za vhodné. Použít jej tam, kde je zrovna nejvíce potřeba. A to může být v jednom měsíci terapie pro
nemocné dítě a v tom dalším úhrada letního tábora pro jeho sourozence. Jsme totiž moc rádi, když
alespoň některé věci mohou zůstat neměnné, přestože se celé rodině, často ze dne na den, obrátil život
vzhůru nohama.
Za to vám patří velké DÍKY!
A jelikož my v Andělském týmu myslíme na děti často a rádi, připravili jsme pro úplně všechny drobnou
radost nejen na blížící se oslavu Dne dětí. Žluté a červené balonky najdete na andělském e-shopu pro
radost :-)
Přeji vám dobré jarní dny a radost z pomoci.
Šárka Procházková
ředitelka nadace

Poděkování Filípka a jeho rodiny
"Náš osmiletý Filípek je kluk, který se narodil se vzácným onemocněním - myastenickým syndromem,
který způsobuje poruchu nervosvalového přenosu a vede k celkové slabosti. Onemocnění vážně ohrožuje
jeho dýchání, pohyb i příjem potravy. Má trvale tracheostomii, sondu do žaludku a s pohybem mu pomáhá
invalidní vozík. Všude s sebou musí mít odsávačku dýchacích cest. Mimo to je to ale chytrý kluk, který chodí
do školy, na klavír, hraje si se sourozenci a kamarády a snaží se prostě žít normální život.
S tím nám moc pomáhají Dobří andělé. Rádi bychom jim všem poděkovali, že mají dobrá srdce, přispívají i v
této nelehké době a myslí na druhé. Pro naši rodinu to má obrovský význam. Vám všem Dobrým andělům s
obdivem veliké, veliké díky!
Anna, Vojtěch, Dorotea, Vítek a Filípek z Hradce Králové"

Inspirujte své okolí
Chtěli byste představit nadaci Dobrý anděl nebo inspirovat ostatní, aby také začali podporovat rodiny,
které se potýkají s vážným onemocněním? V našem manuálu "apoštola" Dobrého anděla najdete hned
několik tipů, jak na to! A pokud kolem vás žijí další Dobří andělé, neváhejte se stát Městem, Obcí, Čtvrtí,
Městysem či Osadou Dobrých andělů

♡

MANUÁL APOŠTOLA

Z Andělského blogu

28. duben 2022
"Váš syn se bude potýkat s těžkým mentálním či tělesným postižením,"
vyslechli si týden po Oliverkově narození jeho rodiče od lékařů špatné
prognózy. Naštěstí se ale nepotvrdily.

13. duben 2022
Roční Rozárce byla krátce po narození diagnostikována vzácná
metabolická porucha - Pompeho nemoc. Prognóza je nepříznivá,
Rozárka je aktuálně jedním z jednadvaceti evidovaných pacientů v
České republice. Přečtěte si její příběh!

6. duben 2022
"Sebíček neměl dobrý start do života. Potýká se s dětskou mozkovou
obrnou, trápí jej trupová hypotonie (ochablost svalstva) a naopak
spasticita (napětí) dolních končetin. Celkově má Sebík velmi těžké
vývojové opoždění," popisuje v dopise jeho maminka Lucie.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V dubnu 2022 Dobří andělé přispěli
30 179 342,57 Kč, které byly rozděleny
mezi 4041 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7468 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.
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