„Žijeme s ľuďmi, ktorí nevedia rozprávať, ale rozprávajú ich
srdcia. Komunikujú svojimi očami, rukami a úsmevom.Deti sú
naša budúcnosť, sú to úžasné bytosti, úprimné a čisté. Deti sú
láska. Choroba nie je krivda, ktorú im niekto vykonal. Milujeme
ich, či sú choré, alebo zdravé. Či sa smejú, alebo nariekajú.
Milujeme naše deti celým našim srdiečkom. Aj postihnuté
dieťatko je Boží dar a zázrak. Milujeme ho.
Tieto deti sú veľmi vďačné za každý úsmev. Dokážu sa tešiť z
maličkostí, čo nám, zdravým niekedy chýba a pripomínajú nám to,
na čo by sme nemali zabúdať - na samotný „ ZÁZRAK ŽIVOTA.“
Dajme im pomocnú ruku, aby sa mohli stále smiať, aj keď vo
svojom svete, vo svojej bubline, ktorá patrí iba im.
“ MILUJME ICH A STOJME PRI NICH, NECH CÍTIA, ŽE SÚ NAŠOU
SÚČASŤOU „
CHCEM SA ZO SRDCA POĎAKOVAŤ KAŽDÉMU, KTO
SA ROZHODNE PODPORIŤ
ŤAŽKO CHORÉ DETIČKY A ICH
RODINY PROSTREDNÍCTOM DAROVANIA 2 PERCENT.

Ing. Alexandra Majeríková
Zakladateľ a správca NADÁCIE ANJELSKÉ KRÍDLA
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NADÁCIA ANJELSKÉ KRÍDLA vznikla 22.12.2016
Všetci z nadácie sú zamestnaní a pomáhajú nezištne
vo svojom voľnom čase.
Úlohou nadácie je
poskytovať finančnú pomoc
peňažné prostriedky ľuďom / dospelým aj deťom /,ktorí sú zdravotne
postihnutí, prevažne onkologickými ochoreniami, alebo inými závažnými
ochoreniami, poskytovať zdravotne postihnutým občanom finančný
doplatok na zdravotné alebo kompenzačné pomôcky, v sociálnej oblasti
poskytovať finančnú pomoc osamelým matkám v hmotnej núdzi, rodinám v
hmotnej núdzi a na štúdium žiakom a študentom, ktorí pochádzajú zo
sociálne slabších rodín v hmotnej núdzi, pomoc detským domovom, rodinám
s deťmi, kde mama, otec alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú
zákernú chorobu, prípadne rodinám, kde člen je pripútaný na vozíku, alebo
ináč telesne postihnutý a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej
tiesne. Taktiež rodinám v ťažkej hmotnej núdzi, ktoré sa ocitli v životne
ťažkej situácii, taktiež pooperačné a poúrazové stavy detí s trvalými
následkami, ktoré vyžadujú nepretržitú opateru jedného z rodičov
poskytovať materiálnu pomoc
vecné dary a pomoc (napr. ošatenie, zdravotné pomôcky, potraviny ,
pomôcky deťom)
poskytovať poradenstvo v oblasti zdravia a prevencie

S LÁSKOU….“ ĽUĎOM
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