11 let nadace - 11 poděkování od nás pro vás
Děkujeme, že pomáháte svými finančními dary posouvat dětské i dospělé pacienty v jejich léčbě vpřed.
Děkujeme, že díky vašim příspěvkům mohou rodiny žít důstojnější život.
Děkujeme, že jim svou pomocí dodáváte pravidelnou dávku jistoty a naděje.
Děkujeme, že máte oči na stopkách a ve svém okolí dodáváte potřebným rodinám odvahu říci si o
pomoc.
Děkujeme, že nám pomáháte šířit myšlenku pomoci nadace Dobrý anděl dále.
Děkujeme, že se hrdě hlásíte k rodině Dobrých andělů (třeba samolepkou na autě).
Děkujeme, že vám ráno chutná čaj z andělského hrnku.
Děkujeme, že se i díky vám každý den těšíme do práce.
Děkujeme, že děláte svět lepším.
Děkujeme, že jste.
Děkujeme, že jste s námi.
Tým nadace Dobrý anděl

Narozeninový pozdrav Petra Sýkory

Poděkování Vincenta a jeho rodiny
"Měsíční příspěvky, které od Dobrých andělů dostáváme, nám pomáhají pokrýt náklady na různé
rehabilitace, cvičení a několik hodin hlídání týdně, kdy si můžeme trochu odpočinout nebo zařídit to
nejnutnější. Vincent je skvělý, má rád děti, společnost a výlety, přesto je péče o něj náročná, a tak jsme
s manželem velmi vděční i za občasnou chvilku, kdy spolu můžeme být sami. Čerpáme tím energii na
všechnu tu legraci, mazlení a lechtání, které Vincent tak miluje. Dobří andělé nám tak pomáhají občas
se nadechnout, abychom mohli jít dál a vše to unést."
Dvouletý Vincent se potýká s velmi vzácnou poruchou metabolismu. Spolu s rodiči Annou a Ondřejem
žije v Břežanech na Kolínsku.

Z Andělského blogu
26. říjen 2022
"Ze začátku syn plakal, kdykoli někdo vešel do nemocničního pokoje, dnes
už léčbu zvládá dobře a dokonce si sám doma hraje na doktora," vypráví
rodiče dvouletého Arturka, který se od prosince loňského roku potýká s
akutní leukémií.

21. říjen 2022
"Když má špatný den, dokáže zakopnout i o mravenečka," píše paní
Stanislava, máma šestileté Elišky, která se potýká se vzácným
Primrose syndromem. Kolik "prvosenkových" dětí na světě žije a s čím
nejvíce rodině pomáhají Dobří andělé?

13. říjen 2022
Danielka a Deniska jsou šestiletá jednovaječná dvojčata, která spolu s
rodiči a mladší sestrou Dorotkou žijí ve Vochově na Plzeňsku. Příchod
dvojčátek na svět byl předčasný a vlivem komplikací se nyní Danielka
potýká s dětskou mozkovou obrnou. O čem sní, si přečtěte na
Andělském blogu.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

Pomoc v číslech

Andělský účet

V říjnu 2022 Dobří andělé přispěli
31 343 231,75 Kč, které byly rozděleny
mezi 4297 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7294 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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