
Milí Dobří andělé,

je tomu již přes rok, co společně pomáháte rodinám, ve kterých se jeden z rodičů potýká s jiným než
onkologickým vážným onemocněním. A i zde má vaše pomoc obrovský smysl! Pokud vážně onemocní
maminka nebo tatínek, druhý z partnerů často přeruší své zaměstnání a začne o nemocného plně
pečovat. Rodina tak najednou přichází o oba příjmy a pečující osoba zůstává sama na starosti o děti,
domácnost, rodinný rozpočet i péči o milovaného partnera.

Mnohým z těchto 112 rodin, které podporujete svými příspěvky, jste dodali odvahu vy sami. Říci si o
pomoc totiž není leckdy snadné a podpora blízkého okolí, o to více od samotných Dobrých andělů, mívá
často zásadní význam.

Děkujeme vám, že pomáháte šířit myšlenku pomoci i odvahu si o pomoc říct! Věřím, že radost přináší
obojí.

Krásné babí léto

Šárka Procházková
ředitelka nadace

P. S. Pokud byste nevěděli, jak pomoc Dobrých andělů někomu ze svého okolí doporučit, připravili jsme
pro vás pár jednoduchých tipů. Děkujeme!

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠENÍ

29. srpen 2022

Syndrom Dravetové je způsoben mutací genu, která se projevuje
těžkými epileptickými záchvaty, jež postupně vedou k psycho-
motorické progresi. Navíc je pro něj typická i velmi malá účinnost
antiepileptických léků. Je tomu tak i u Kubíka, který se s tímto
onemocněním potýká.

1. srpen 2022

"Pláč a naříkání dítěti při léčbě nepomůže, snažíme se být pozitivní,"
vypráví rodiče dvouapůlleté Magdalenky, která se od loňského září
potýká s histiocytózou, tedy onkologickým onemocněním vycházejícím
z lymfatických buněk.

8. srpen 2022

O osmiletou Nelinku z Kraslic na Sokolovsku se od roku 2018 starají její
prarodiče, manželé Ladislava a Roman. "Nelinka nemá zdraví, ale má
úsměv na tváři, milující rodinu a velmi štědré a milující vás – Dobré
anděly," píše v jednom ze vzkazů paní Ladislava. Přečtěte si jejich
příběh na Andělském blogu.

Pomoc v číslech

V srpnu 2022 Dobří andělé přispěli
30 903 812,45 Kč, které byly rozděleny
mezi 4213 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7335 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

112
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