Informacje
W Polsce kilkanaścioro dzieci choruje na chorobę NiemannaPicka, Eliza jest jednym z nich. Do tej pory nikt z tym
schorzeniem nie dożywał
starszego brata).

dorosłości

(Eliza

straciła

już

Od niedawna dostępne jest lekarstwo (Zavesca), pozwalające
powstrzymać rozwój choroby. Koszt terapii to około 12 000
złotych tygodniowo (przeszło 600 000 złotych rocznie). Nikt
samodzielnie nie jest w stanie takich pieniędzy zorganizować.
Ponieważ lek nie jest w Polsce refundowany, rodzice Elizy
desperacko szukają funduszy.
Pomóż uratować Elizę, liczy się każdy grosz i każda minuta.

Tutaj znajdziesz informacje jak możesz
pomóc.
Tutaj znajdziesz adres e-mail oraz formularz kontaktowy jeśli
chcesz napisać do rodziców Elizy.

Strona Elizy na Facebooku
Adres internetowy strony na Facebooku to:
http://www.facebook.com/ElizaBanicka
Możesz tę stronę polubić oraz udostępnić znajomym. Na stronie
regularnie publikujemy najważniejsze informacje o stanie
zdrowia Elizy, naszych zmaganiach z Ministerstwem Zdrowia oraz
NFZ’etem, akcjach charytatywnych na rzecz Elizy i wiele, wiele
innych.

Lalki dla Elizy
Znakiem rozpoznawczym aukcji charytatywnych na rzecz Elizy
Banickiej są ręcznie szyte lalki-szmacianki (czasem są to
misie, zające czy kotki – ale zawsze uszyte ręcznie). Lalki
szyją dzieci i dorośli, panie i panowie, ci obyci z igłą i ci,
którzy pierwszy raz biorą ją do ręki. Najważniejsze jest, że
każda lalka uszyta jest z sercem i myślą o pomocy Elizie.
Joanna Krzyżanek – znana również jako Cecylka Knedelek i
Joasia Naparstek, autorka książek dla dzieci – wpadła na
pomysł grupowego szycia lalek. Takie akcje odbywały się w
ubiegłych latach w wielu miastach, najczęściej z udziałem i
wielką pomocą p. Joanny. Uszyte lalki trafiały potem na aukcje
charytatywne na Allegro, a cała kwota ze sprzedaży zasilała
konto Elizy.

Obecnie Allegro zmieniło zasady przeprowadzania aukcji
charytatywnych. Wszystkie aukcje tego typu odbywają się na
platformie charytatywni.allegro.pl, gdzie swoje konta mają
poszczególne fundacje. Przedmioty na aukcje może wystawiać
bezpośrednio fundacja, ale może to też zrobić każdy, kto chce
podarować przedmiot na określony cel. Zatem teraz każdy, kto
uszyje lalkę, może wystawić ją jednocześnie sam na aukcji.
Przygotowaliśmy dla Was szczegółowe instrukcje wideo
pokazujące dwa przykładowe sposoby wystawiania przedmiotów na
platformie charytatywni.allego.pl. Można je znaleźć na
specjalnie utworzonej w tym celu stronie:

Jak wystawić aukcję dla Elizy.
Chcesz pomóc Elizie szyjąc dla niej lalkę? Możesz szyć w domu,
albo z przyjaciółmi, według własnego pomysłu lub pomysłu Joasi
Naparstek (p. Joanny Krzyżanek).
Instrukcja szycia lalki.
Szablon lalki w formacie pdf.
O akcji szycia lalek piszemy na bieżąco na Facebooku:
www.facebook.com/LalkiDlaElizy
Adres e-mail, pod który można pisać w sprawie szycia lalek to:
lalki.dla.elizy@gmail.com
Zapraszamy do zapoznania się z opisem na stronie “o nas”.
Wszystkie aukcje dla Elizy można śledzić klikając tutaj.

Lalki podróżują dla Elizy
Jedna z osób zaangażowanych w pomoc Elizie podsunęła niedawno
taki to pomysł:
“A gdyby tak każdy, kto wylicytuje lalkę, albo ją uszyje,
zabierał ją gdzie chce, fotografował i umieszczał relacje na
specjalnej stronie? Wtedy każda lalka i każdy właściciel lalki
będą mogli opowiedzieć nam swoją przygodę – o tym gdzie była,
kogo spotkała, komu opowiedziała o Elizie i wielkiej akcji
pomocy? Może lalka zachęci innych do uszycia własnej, albo
wysłania kartek do Elizy do Gniezna?
Kto wie, może z tych relacji, przygód i fotografii powstanie
książka o lalkach dla Elizy? I o tym, że pomaganie może być
niezłą frajdą!”
Relacje z podróży lalek można znaleźć na specjalnie w tym celu
utworzonej stronie na Facebooku.
www.facebook.com/LalkiPodrozuja
Zdjęcia z podróży lalek
lalki.podrozuja@gmail.com
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Aukcje na portalu Allegro
Na portalu Allegro.pl trwają nasze aukcje, na których
oferujemy nie tylko lalki. Można licytować między innymi płyty
znanych artystów, koszulki i sprzęt sportowy z autografami
sportowców, książki, katalogi, kalendarze, biżuterię, różne
ozdobne drobiazgi, atrakcyjne gadżety, obrazy i grafiki,
widokówki i wiele, wiele innych przedmiotów.
Zapraszamy do zapoznania się z opisem na stronie “o nas”.
Wszystkie aukcje dla Elizy można śledzić klikając tutaj.
W sprawie aukcji można
pomoc.dla.elizy@gmail.com

do

nas

pisać

na

adres:

