
PŘIHLÁŠENÍ DO ANDĚLSKÉHO ÚČTU

O NEJKRÁSNĚJŠÍM DÁRKU

13. prosinec 2022

"Onemocnění je tak vzácné a závažné, že vlastně nikdo neví, co syna
čeká," píší rodiče ročního Tomáška, který se potýká s gangliosidózou -
poruchou metabolismu tuků. Jeho příběh najdete na Andělském blogu.

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

VÍCE INFORMACÍ PŘIHLÁŠENÍ

20. prosinec 2022

První týdny svého života se čtyřletý Damiánek z Plzně projevoval jako
každé jiné zdravé miminko. Zhruba od čtvrtého měsíce se však začaly
objevovat drobné rozdíly a ve dvou letech mu lékaři diagnostikovali
autismus. Vypráví o tom jeho maminka Alena.

15. prosinec 2022

"Prvním krokem pro mě bylo udělat si pořádek v hlavě," vzpomíná paní
Lenka - máma dvou kluků a aktivní sportovkyně, která se od loňského
dubna potýká s rakovinou jater. Její dvoudílné optimistické vyprávění si
nenechte ujít.

Pomoc v číslech

V prosinci 2022 Dobří andělé přispěli
41 279 576,69 Kč, které byly rozděleny
mezi 4377 rodin. Každá rodina tak
obdržela 9431 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,

již jedenáctý rok jste nesmírnou oporou rodinám, které se vlivem vážného onemocnění ocitly v těžké
životní situaci.

Vděk, jistota, bezpečí, laskavost... Tato slova jsme i loňský rok slýchali od rodin směrem k vám
nejčastěji. Vážíme si vaší důvěry a jsme vděční, že můžeme pomáhat společně s vámi.

Nový rok s sebou přináší i ryze pragmatické otázky, například možnost vystavení potvrzení pro daňové
účely. Pokud se vás také týká, přehledné informace naleznete níže.

Jménem týmu Dobrého anděla vám přeji dobrý nový rok a pevné zdraví.

Srdečně

Šárka Procházková
ředitelka nadace

Informace k potvrzení pro daňové účely

Vánoční příběh o nejkrásnějším dárku
Paní Petra žije spolu s jedenáctiletým Viktorkem a jeho čtrnáctiletým bráškou Honzíkem v jihočeském
Velešíně. Viki se od narození potýká s poruchou metabolismu, kvůli níž nemá jeho tělo dostatek
energie. Musí proto dodržovat přísný režim stravování a kontrolovat i výdej energie. I přesto je to ale
veselý klučina, který dokáže své rodině připravit nejedno překvapení. O tom vánočním píše jeho
maminka na Andělském blogu...

Své potvrzení pro snížení základu daně z příjmu fyzických a právnických osob za rok 2022 si můžete
stáhnout již nyní přímo ve svém Andělském účtu v sekci Můj účet - Moje dokumenty. Současně vám jej
také do poloviny ledna pošleme na e-mail.

Pro uznání potvrzení příslušným úřadem je potřeba, aby vaše identifikační údaje byly správné a úplné
(jméno, příjmení, příp. i datum narození, adresa trvalého bydliště, u firem kromě názvu sídlo a IČO).
Jestliže potřebujete některé údaje ve svém potvrzení doplnit či pozměnit, můžete tak učinit přímo ve
svém Andělském účtu v sekci Můj účet - Úprava údajů.

Potvrzení jako elektronicky podepsaný PDF soubor je, dle našich zkušeností z minulých let, finančními
úřady plně akceptováno. Více informací o daňové uznatelnosti darů najdete zde.
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