Milí Dobří andělé,
ráda bych vám poděkovala za vaše odpovědi, na které si nacházíte čas ve chvíli, kdy je pro nás důležitá
vaše zpětná vazba. Jako například při odpovědi na otázku, zda byste doporučili nadaci Dobrý anděl ve
svém okolí. Dáváte nám tím příležitost zjistit, jak jste s námi a našimi službami spokojení.
Jsme rádi za vaše postřehy, nápady i fotografie. Třeba za roztomilou fotku Bohdanky s andělským
balonkem, kterým ji maminka překvapila na Den dětí, co nám dorazila před pár dny. A abychom si měli
vaše nápady kam zapisovat, vymysleli jsme nový Andělský poznámkovník. Čeká na vás v andělském eshopu Pro radost.
Loňský a letošní rok si připomínáme desáté výročí založení nadace a vymýšlíme, jak vám všelijakými
maličkostmi poděkovat za vaši přízeň, které si nesmírně vážíme. Tentokrát bychom tak rádi učinili
prostřednictvím malého dárku k vaší objednávce na e-shopu nad 500 Kč, která se vám automaticky
zobrazí v košíku.
Děkujeme a přejeme krásné letní dny.
Šárka Procházková
ředitelka nadace

Pošlete z letních výletů andělskou pohlednici
Ve spolupráci s Českou poštou jsme pro vás letos připravili možnost odeslat andělskou pohlednici z
vašich (nejen) prázdninových výletů. Speciální andělský rámeček najdete v aplikaci Pohlednice online
či na webu pohledniceonline.cz od 1. června do 31. srpna 2022. Věříme, že vám udělá radost!

Andělská šifrovačka
K letošnímu Mezinárodnímu dni dětí a Světovému dni rodičů jsme pro vás připravili společnou
andělskou šifrovačku, na jejímž konci vás čeká odměna :-) Pokud jste ji ještě nestihli vyluštit, stále
máte možnost!

Z Andělského blogu

23. květen 2022
Varujeme před podvodnými telefonáty! V posledních dnech jsme opět
zaznamenali sérii podvodných telefonních hovorů, při nichž se volající
představil jménem nadace Dobrý anděl a žádal o úhradu mimořádného
příspěvku pro nemocné dítě. Více informací najdete na blogu.

18. květen 2022
Čtyřletá Karolínka se potýká s Rettovým syndromem, vzácným
genetickým onemocněním, které postihuje téměř výhradně dívky. V
jejím případě se projevuje opožděným vývojem, epileptickými záchvaty
a ochabnutím svalstva. Karolínka nemluví a potřebuje 24hodinovou
péči. Její příběh vypráví paní Lenka…

4. květen 2022
"Největší radost by mi udělalo, kdyby se už našel lék," říká Mgr. Eva
Bezuchová, ředitelka spolku ALSA, který podporuje rodiny, v nichž se
objevila amyotrofická laterální skleróza (ALS). Přečtěte si rozhovor!

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V květnu 2022 Dobří andělé přispěli
30 812 507,55 Kč, které byly rozděleny
mezi 4095 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7524 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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