Milí Dobří andělé,
letní prázdniny a dovolené jsou v plném proudu a my pevně doufáme, že si je užíváte ve zdraví se svými
blízkými a přáteli.
O letní čtení se právě nejedná, ale přesto, pokud by vás blíže zajímalo, jak jsme v předchozím roce
hospodařili, kdo všechno stojí za Dobrým andělem či jak velký je Andělský tým, který pečuje o tisíce
rodin a desetitisíce dárců, najdete vše v aktuální výroční zprávě.
Ať už léto trávíte s knihou v ruce, na kole, na horách či u vody, užijte si ho.
A opatrujte se!
Šárka Procházková
ředitelka nadace

Snažím se co nejvíce fungovat a být tu pro syna - poděkování
pana Jakuba
"Se zdravotními problémy se potýkám již od roku 2008, kdy mi byla diagnostikována spánková epilepsie.
Od té doby se přidala špatná srážlivost krve, onemocnění štítné žlázy a cukrovka. V roce 2018 jsem začal
mít potíže s pravou nohou, která mne začala bezdůvodně bolet. Lékaři si se mnou nevěděli rady. Až v
květnu následujícího roku přišla krutá diagnóza - zhoubný nádor ve stehně a metastázy na plicích. Bohužel
neoperovatelné.

Od té doby jsem prošel několika cykly chemoterapie, ozařování, biologickou léčbou. Bohužel nic z toho
nepomáhá a můj stav se pomalu ale jistě zhoršuje. Trpím bolestmi a špatně se mi dýchá, ale snažím se co
nejvíce fungovat a být tu pro svého čtyřletého syna.
Jsem neskutečně vděčný za pomoc Dobrých andělů - díky vám má Šimonek vše, co potřebuje, a může
zatím v klidu vyrůstat. Moc si vážím toho, co pro všechny rodiny děláte. Pomáhejte, prosím, dál, má to
opravdu smysl! Děkuji."

Z Andělského blogu
27. červenec 2022
"Nejhůře jsme zvládali izolaci. Míša je ale hodně pozitivní dítě, které jen
tak něco nerozhodí, vše zvládá s úsměvem na tváři," popisuje ve svém
vyprávění paní Hana, máma dvouletého Míši, který se od ledna potýká s
nádorem mozku.

22. červenec 2022
Paní Vendule byl loni v červenci diagnostikován karcinom prsu, který
metastazoval do kostí. Při náročné léčbě jsou jí největší oporou kromě
manžela děti - čtrnáctiletý Josef a dvanáctiletá Maruška. Přečtěte si její
příběh na Andělském blogu.

7. červenec 2022
"Jeho úsměv a lumpačení jsou pro nás obrovskou odměnou," vypráví
maminka čtyřletého Adámka, který se potýká s řadou zdravotních
komplikací včetně dětské mozkové obrny.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V červenci 2022 Dobří andělé přispěli
30 081 641,45 Kč, které byly rozděleny
mezi 4168 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7217 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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