
Klidné svátky vánoční všem
příznivcům Dobrého anděla
a do nového roku 2023
pevné zdraví a vše dobré!
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Obrázek nakreslila třináctiletá Madlen, která se
potýká s nádorem stehenní kosti.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠENÍ

29. listopad 2022

Jeremiášek, kterému doma nikdo neřekne jinak než Jerry, žije společně
se svou rodinou v Praze. Je předškolák, ale starosti má úplně jiné,než
ostatní děti jeho věku. Potýká se totiž se vzácným genetickým
syndromem. O jeho potřebách i životě celé rodiny vypráví na
Andělském blogu jeho táta, pan Marek.

8. listopad 2022

Výročí vzniku nadace přímo vyzývá k tomu vrátit se k jejím počátkům.
Co vedlo kamarády a podnikatele Petra Sýkoru a Jana Černého k
založení Dobrého anděla? A co vše tomu předcházelo? Pro úplný
obrázek se musíme vrátit o téměř 30 let zpátky…

16. listopad 2022

"Dnů, kdy se smějeme, je málo, ale když přijdou, stojí za to pro ně žít,"
píše paní Alexandra, máma jedenáctileté Kristýnky, která se potýká s
cystickou fibrózou, dětským autismem a mentálním postižením. S čím
nejvíce rodině pomáhají Dobří andělé?

Pomoc v číslech

V listopadu 2022 Dobří andělé přispěli
32 836 656,10 Kč, které byly rozděleny
mezi 4347 rodin. Každá rodina tak
obdržela 7553 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

Milí Dobří andělé,

dovolte, abychom vám srdečně popřáli klidné vánoční svátky, hodně zdraví, lásky a štěstí v
nadcházejícím roce. Několik tisíc rodin s dětmi, kde je někdo vážně nemocný, a kterým pravidelně
pomáháte, bude mít díky vám o svátcích méně starostí a více pohody.

Tímto vám za všechny mockrát děkujeme.

Petr Sýkora a tým Dobrého anděla

Praktické informace k závěru roku

Pozdrav od Nelinky
"Milí Dobří andělé,

jmenuji se Nelinka, je mi už 12 let a narodila jsem se se vzácnou genetickou vadou, která se nazývá Cri du
chat syndrom. Začátky byly hodně těžké, ale všechny lékařské odhady jsem doslova převálcovala. Ve 3
letech jsem se dokázala postavit na nohy. I když často padám, protože nevnímám překážky nebo
nerovnosti, nemluvím a mám psychiatrické obtíže, jsem veselá holka a život si užívám ve vší jeho kráse.
Miluji víly, princezny, duhu a když mi čtou knížky.

Díky vám jezdívám na pravidelná cvičení, při kterých posiluji svaly, aby se mi úplně nepokřivila záda, na
hipoterapii a ergoterapii. Taky mi díky vašim příspěvkům maminka pořídila úžasné kolo. Za vše moc
děkujeme!

Opatrujte se a přejeme vám krásný adventní čas, poklidné Vánoce, zdraví a lásku.
Nelinka s maminkou"

Zpracování prosincových plateb
Abychom mohli zaručit přijetí a zpracování vašich příspěvků na sbírkovém účtu ještě v letošním roce,
doporučujeme, abyste své platby (včetně těch prostřednictvím karty) odeslali do 29. prosince. Srdečně
děkujeme za vaši podporu!

Andělský e-shop Pro radost
Balíčky objednané a zaplacené do 16. prosince vám doručíme ještě včas pod stromeček!
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