
Milí Dobří andělé,

kdybyste jen věděli, jak jsme rádi, že vás máme. Čas od času slýcháme, že Češi jsou velmi štědří při
jednorázové pomoci, například v případě živelných pohrom. A je to stoprocentně pravda. Jen my k
tomu vždy přidáváme, že Dobří andělé mají jednoduše dobrá srdce, a ta rozhodně jednorázovou
záležitostí nejsou.

Děkujeme, že společně můžeme každý měsíc podpořit rodiny po celé naší zemi. Jedním takovým
místem, kam vaše pomoc pravidelně putuje, jsou České Budějovice, kde žije tříletá Malvínka se svojí
rodinou. Jejich životní příběh, stejně jako jejich starosti i radosti, si můžete přečíst jen o pár řádků níže.

Krásné léto!

Šárka Procházková
ředitelka nadace

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠENÍ

21. červen 2022

V dnešní den si připomínáme Světový den ALS - amyotrofické
laterální sklerózy. Panu Jaroslavovi z jihomoravského Adamova ji
diagnostikovali lékaři v říjnu loňského roku. Kdy jej poprvé napadlo, že
by příčinou jeho obtíží mohla být ALS a jak se s ní nyní vyrovnává?
Přečtěte si dvoudílný rozhovor!

7. červen 2022

"Moc vám děkujeme za pomoc při péči o naši Libušku. Je úžasné být
svědky jejích pokroků. Největší radost jsme měli z toho, když před pár
měsíci zvládla udělat své první samostatné krůčky," vypráví maminka
čtyřleté Libušky, která se potýká se zdravotními komplikacemi, jejichž
příčinu zatím lékaři neodhalili.

15. červen 2022

Ve spolupráci s Českou poštou jsme pro vás letos připravili možnost
odeslat andělskou pohlednici z vašich (nejen) prázdninových výletů.
Více informací najdete na Andělském blogu.

Pomoc v číslech

V červnu 2022 Dobří andělé přispěli
30 394 267,49 Kč, které byly rozděleny
mezi 4142 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7338 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

Má velkou odvahu a obrovskou touhu po životě - příběh
Malvínky
České Budějovice jsou domovem tříleté Malvínky a jejích rodičů Veroniky a Aleše. Mladá rodina si od
loňského srpna prochází nejtěžším obdobím v životě - Malvínce byl diagnostikován meduloblastom,
zhoubný nádor mozku. Holčička má ve svém útlém věku za sebou více operací než mnozí dospělí, kvůli
infekci nemůže ven, při hospitalizacích jí chybí domov, kamarádi, pohyb… Ale ani tak se nevzdává a
naopak je neuvěřitelným zdrojem energie.

V posledních týdnech jsme zaznamenali sérii podvodných telefonních hovorů, před nimiž jsme
opakovaně nejen Dobré anděly varovali. O tom, jak podobným situacím předejít, jsme si povídali se
spoluzakladatelem nadace Petrem Sýkorou.

Petře, mohl bys nám popsat, co přesně se děje?
Již po několik týdnů se nám ozývají lidé, kteří se setkali s podvodným telefonátem ve jménu Dobrého
anděla. Cílem volajících je pod různými záminkami vylákat z dotyčných peníze. Má se jednat o mimořádný
příspěvek na nemocné děti nebo jinak zranitelné osoby. Setkali jsme se ale například i s nabídkou (údajně)
charitativní koupě šperku nebo korálků.

Lze se takovému podvodnému jednání bránit? Jaké kroky nadace podnikla?
Ihned jsme přes sociální sítě a média informovali naše dárce i příjemce pomoci od Dobrých andělů a další
fanoušky a podporovatele, aby byli obezřetní. Zároveň jsme podali trestní oznámení a případem se již nyní
zabývá policie.

Varujeme před podvodnými telefonáty

 POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU

Jak jednoduše rozpoznat, že mne kontaktuje opravdu nadace Dobrý anděl a nejedná se o podvod?
Prvně bych chtěl říct, že se od takovéhoto způsobu jednání striktně distancujeme. Volající používají nekalé
praktiky a emocionální nátlak, a to například i na ty, kteří by sami potřebovali pomoci, nebo seniory.
Nadace Dobrý anděl nikdy nekontaktuje a nežádá o příspěvky pro rodiny v nouzi telefonicky. Darování
probíhá na základě svobodného rozhodnutí dárce, který se sám rozhodne pomáhat a osloví nás či se rovnou
zaregistruje na našem webu. Následně pak přispívá bezhotovostně na sbírkový účet a může si kdykoliv
zkontrolovat, komu přesně jeho finanční příspěvky pomáhají.

Jestliže se i přesto stanu obětí podvodného jednání, co mám dělat?
Pokud byste se s podobným podvodným jednáním setkali, dejte nám prosím vědět. Jakékoliv bližší
informace mohou napomoci dopadení pachatele. Zároveň vám můžeme usnadnit podání trestního
oznámení.
Trápí nás nejen zneužívání důvěry lidí ochotných pomáhat, ale i poškozování dobrého jména nadace a
potažmo celého charitativního sektoru.
Děkujeme!
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