
 

Nadace Dobrý anděl je organizace, jejímž prostřednictvím dárci, Dobří andělé, podporují pravidelnými 

měsíčními příspěvky rodiny, v nichž se rodič nebo dítě potýká s onkologickým nebo jiným závažným 

onemocněním. U rodičů se často jedná o ALS, roztroušenou sklerózu a další závažná onemocnění 

(vedoucí například k transplantaci orgánu), nebo dlouhodobé zdravotní následky vážného úrazu. 

 

Jaké jsou podmínky u dospělých? 

 

 Pacient se stará alespoň o jedno nezaopatřené dítě (tj. i dítě studující prezenčně VŠ). 

 Pacient je léčen ve zdravotnickém zařízení na území ČR nebo v zahraničí maximálně po dobu 

1 roku, pokud je mu léčba doporučena lékařem a je v tuzemsku nedostupná. 

 V případě jiného vážného onemocnění, tedy i RS, podporujeme pacienty dlouhodobě, po dobu 

splňování podmínek pomoci. Toto splňování podmínek je posuzováno individuálně z pohledu 

zdravotních, ale i sociálních a pracovních omezení daného pacienta. Jedná se o pacienty, 

kterým onemocnění již výrazněji zasahuje do běžného fungování. 

Jak o pomoc požádat? 

 

Je to velmi jednoduché, jestliže splňujete základní podmínky uvedené výše, stačí nás kontaktovat pro 

bližší informace. Neváhejte nám napsat na e-mail andelskaposta@dobryandel.cz nebo zavolat na 

infolinku 733-119-119, rádi s vámi vyřešíme vše potřebné nebo poradíme. 

 

Jak pomoc funguje? 

 

Pro přijetí do systému pomoci je potřeba vyplnit žádost, nechat ji potvrdit lékařem a dodat příslušné 

dokumenty. Po jejich dodání a splnění všech podmínek je rodina zařazena do systému pomoci a již 

následující měsíc je jí odeslán první příspěvek. 

Veškeré dary, které nadace Dobrý anděl v jednom měsíci vybere, rozdělí první pracovní den 

následujícího měsíce rovným dílem mezi několik tisíc rodin z celé České republiky. Příspěvky dárců 

jsou odevzdány rodinám do posledního haléře, neboť provoz nadace je hrazen se soukromých zdrojů 

jejích zakladatelů a dalších filantropů. 

 

Kde získat další informace? 

 

Informace o nadaci a jejím fungování najdete na našem webu dobryandel.cz, rádi vám vaše dotazy 

zodpovíme i na výše uvedeném e-mailu a telefonu. 

Informace o podpoře pacientů - rodičů najdete na dobryandel.cz/pomahame-rodicum. 

Doporučujeme také rozhovor s paní Taťánou, která se potýká s RS a již pomoc Dobrých andělů 

dostává, najdete jej na našem blogu na adrese dobryandel.cz/700-novych-pacientu-rocne. 
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