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Andělé bez křídel jsou občanským sdružením, které vzniklo
21. března 2013 a soustředí se na pomoc hendikepovaným dětem
a jejich rodinám. Vzniku předcházela dobrovolná činnost skupiny
maminek na Facebooku ve veřejné skupině Sbíráme víčka.
TOMÁŠEK
První akcí Andělů bez křídel byla pomoc pro Tomáška z Děčína. Pomoc
těžce nemocnému chlapečkovi začala ještě před samotným vznikem
občanského sdružení a probíhala formou sběru víček od PET lahví.
Pomoc probíhala celý rok a pokračuje do současnosti.
Tomášek se narodil bez močového měchýře a téměř bez střev. Tlusté
střevo mu chybí úplně a tenkého má pouze 30 cm. K vylučování musí
používat stomické sáčky. Další vadou je mimo jiné rozštěp páteře a
porucha pánve. Tomášek je velký bojovník, má už za sebou spoustu operací a ještě ho spousta čeká.
Každá malá infekce může vést ke zhoršení jeho stavu.

ADÉLKA
Adélce pomohlo naše sdružení internetovou dražbou ručních výrobků,
jež vynesla částku 10 209 Kč. Peníze byly použity při koupi automobilu,
který Adélce usnadňuje život.
Adélka trpí semilobární holoprosencefalií, což znamená, že nikdy
nebude chodit, mluvit, ani si hrát jako ostatní děti. Hodně jezdí po
doktorech, také se musí dopravovat na hipoterapii a navštěvuje dětský
stacionář.

HONZÍK
Kochleární implantát. Složitý název pro věc, která umožňuje Honzíkovi
slyšet. Našemu sdružení se podařilo sehnat sponzora, který částkou 12
500 Kč zaplatil implantát.
Honzík po porodu překonal mnoho zdravotních problémů, statečně
bojoval, ale po roce mu lékaři diagnostikovali totální hluchotu. Díky
operaci však už slyší hlas své maminky.

MIREČKA
Pro Mirečku zorganizovali Andělé bez křídel internetovou dražbu, opět
se prodávaly ruční výrobky. Dražba vynesla 39 425 Kč a obnos byl
použit na zakoupení vozíku zn. Benecykl za cyklistické kolo, aby mohla
s rodinou jezdit po výletech.
Mirečka od narození trpí psychomotorickou retardací, podstoupila již
dvě operace dolních končetin a potřebuje celodenní péči. Za každý
krůček, který udělá, mají rodiče a její dvě sestřičky obrovskou radost.

VĚRUŠKA
Také Věrušce jsme pomohli internetovou dražbou ručních výrobků,
která vynesla 19 377 Kč. K této částce pak přispěl kapitán BK Děčín,
Jakub Houška, který přes své webové stránky www.koubasket.cz vybral
30 500 Kč. Šek na tuto částku předal našemu sdružení během jednoho
z domácích zápasů BK Děčín.
Věruška trpí Downovým syndromem a myelodysplastickým
syndromem (projevy podobné leukémii) s trombocytopenií (nevyrábí
se krevní destičky). V necelých třech měsících musela podstoupit
operaci srdíčka. Péče o Věrušku je velmi finančně nákladná.

VAŠÍK
Tradiční internetová dražba ručních výrobků přinesla pro Vašíka částku
10 635 Kč. Peníze se použily na nákup invalidního vozíku.
Vašík má špatně vyvinutou míchu mezi pátým až osmým hrudním
obratlem, je velmi často nemocný, trpí na zápaly plic. S přibývajícím
věkem se přidržují další zdravotní problémy - skolióza páteře, poruchy
močového měchýře. Vašík dýchá díky tracheostomii.

KAROLÍNKA
Pomoc pro Karolínku spočívala v internetové dražbě ručních výrobků,
sběru víček od PET lahví a prodeje výrobků na vánočních trzích.
Internetová dražba vynesla částku 13 963 Kč, na vánočních trzích se
prodalo zboží za 14 651 Kč. Peníze pomohly při koupi posilovacího
stroje Motren Duo.
Karolínka trpí svalovou hypotonií a dystrofií. Díky péči rodiny, lékařů
a posilování se její stav zlepšuje.

DOROTKA
Dorotce pomohlo naše sdružení nepřímo, když přebralo na plese firmy
Dámský svět šek na 55 000 Kč. Částka byla vybrána přímo na plese
dražbou balíčků od Koubasket.cz a Dámského světa (foto č. 6 a 7).
Peníze pomohly především při nákupu zdravotních pomůcek a úhradě
nemocničních poplatků.
Dorotce zemřela ve dvou a půl měsících maminka, v osmi letech jí
byla diagnostikována leukémie. V současné době žije v izolovaném
světě, její stav se ale postupně lepší.

HONZÍK
Andělé bez křídel pomohli Honzíkovi díky štědrému sponzorovi, který
poslal na náš účet částku 48 000 Kč. Z těchto peněz bylo použito 38
tisíc a tři tisíce od Koubasket.cz na lázeňský pobyt, jenž nehradí
pojišťovna.
Honzík má dětskou mozkovou obrnu, zrakové postižení a epilepsii.
Díky naší pomoci bude moci vyzkoušet léčbu ve speciálním
„kosmickém“ oblečku v Polsku.

LUKÁŠEK
Pro Lukáška zorganizovalo naše sdružení sběr víček od PET lahví a
přispělo tak ke koupi posilovacího stroje Motren Duo.
Lukášek trpí metabolickým onemocněním a atypickým autismem.

Kromě výše vyjmenovaných malých pacientů pomáhají Andělé bez křídel i jinde. Pro děčínskou
nemocnici jsme zorganizovali internetovou dražbu ručních výrobků, jež přinesla částku 11 404 Kč.
Částka byla rozdělena mezi děčínskou a ústeckou nemocnici (dětské a novorozenecké oddělení foto č. 1 a 2) a posloužila k zakoupení teploměrů, dudlíků a dalšího potřebného vybavení.
Pro děčínské oddělení JIP jsme spolu se společností LED Media Group zajistili televizor v hodnotě
6 000 Kč. Dětskému oddělení děčínské nemocnice jsme rovněž pomohli materiální sbírkou.
Materiální sbírka proběhla také pro teplický Klokánek, fond ohrožených dětí (foto č. 3).
Na facebookových stránkách našeho sdružení jsme pro děčínskou nemocnici zorganizovali darování
krve a zápis do registru dárců kostní dřeně.
Zúčastnili jsme se také Farmářských trhů na Masarykově náměstí (foto č. 4 a 8), kde jsme prodávali
naše ruční výrobky a získali další finanční prostředky.
Andělé bez křídel se mohou také pochlubit oceněním Sympaťák roku 2013 udělené Ústeckým
krajem (foto č. 5). Ne vše se ale povedlo. Bohužel, naše sdružení muselo podat trestní oznámení
kvůli podezření na zneužití naší pomoci. Případ je zatím stále v šetření Policie ČR.
Andělé bez křídel stihli za dobu své krátké existence pomoci hodně dětem i organizacím, za což
děkují všem sponzorům a lidem, kteří se zúčastňují internetových dražeb, sbírají víčka, věnují
výrobky a materiální pomoc. Všem ještě jednou děkujeme a slibujeme, že ve své pomoci neustaneme.
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Naši sponzoři (abecedně):

