Jak pomagać
Uwaga! Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na
stronie “Info”!
Jeśli chcesz pomóc naszej Elizce w rehabilitacji i leczeniu
możesz to zrobić na kilka sposobów. Oto trzy najważniejsze z
nich:

Przekaż 1% swojego podatku dochodowego
Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego, która podjęła się zbierania funduszy dla
Elizy.
W tym celu wystarczy, że prawidłowo wypełnisz w swoim rocznym
zeznaniu podatkowym za 2012 r. sekcję „wniosek o przekazanie
1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego
[OPP]”
W rubryce nazwa OPP wpisz: Fundacja „BREAD OF LIFE”
W rubryce numer KRS wpisz: 0000268931
W rubryce informacje uzupełniające wpisz: pomoc dla Elizy
Banickiej
a w pozycji „wyrażam zgodę” wstaw x
Pamiętaj, aby wnioskowana do przekazania kwota nie
przekraczała 1% podatku należnego i była zaokrąglona do
pełnych 10 groszy.

Dokonaj wpłaty na konto fundacji “Bread
of Life”
Jeśli chcesz pomóc Elizce możesz dokonywać wpłaty na konto

Fundacji „BREAD of LIFE”. Całość uzyskanych środków
przeznaczana jest na zakup lekarstwa dla Elizy:
Fundacja “Bread of Life”
Długa Goślina 1,62-095 Murowana Goślina
Numer rachunku bankowego: 12 1940 1076 3023 5096 0001 0000
Z dopiskiem: 'pomoc dla Elizy Banickiej'
Informacje potrzebne w przypadku przelewów z zagranicy:
SWIFT
Nazwa
Numer
Adres

(BIC): AGRIPLPR
banku: Crédit Agricole
rachunku bankowego: PL 12 1940 1076 3023 5096 0001 0000
banku: pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, Polska.

Wpłać darowiznę za pomocą systemu PayPal
Jeśli posiadasz konto PayPal lub chcesz skorzystać z karty
kredytowej, możesz dokonać wpłaty darowizny za pośrednictwem
tego systemu.

Weź udział w aukcjach charytatywnych na
allegro.pl
Na aukcjach prowadzonych na rzecz Elizy można kupić przede
wszystkim niepowtarzalne, ręcznie szyte lalki (można też
wylicytować lalkę, a potem przekazać ją dla dziecięcego
hospicjum). Oprócz tego można licytować książki, płyty
(nierzadko z autografami artystów), biżuterię i wiele innych

przedmiotów. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w
aukcjach!
Więcej szczegółów tutaj.

Poinformuj swoich znajomych o tym, że
Elizka potrzebuje pomocy
Chcąc wykorzystać niewątpliwą siłę portali społecznościowych
utworzyliśmy trzy strony dla Elizki na Facebooku. Ich adresy
to:
http://www.facebook.com/ElizaBanicka
http://www.facebook.com/LalkiDlaElizy
http://www.facebook.com/LalkiPodrozuja
Każdą ze stron możesz “polubić” i udostępnić znajomym. Na
stronach regularnie publikujemy najważniejsze informacje o
stanie zdrowia Elizy, naszych zmaganiach z Ministerstwem
Zdrowia oraz NFZ’etem, szyciu lalek i innych akcjach
charytatywnych na rzecz Elizy.

Wykup reklamę
Możesz pomóc Elizie wykupując reklamę na stronie, którą
właśnie czytasz. Minimalna stawka za jeden dzień* reklamy to
400 zł. Dlaczego akurat tyle? Bo 400 zł to cena jednej
kapsułki Zaveski: preparatu zatrzymującego postęp choroby
Niemanna-Picka, na którą cierpi Eliza.
Eliza potrzebuje czterech takich kapsułek dziennie: dzień w
dzień, bez końca, 4 kapsułki po 400 zł każda. 1600 zł
dziennie. 600 tysięcy złotych rocznie. Tyle kosztuje życie
Elizy.

Czy życie Elizy warte jest ponad pół miliona złotych rocznie?
Polski rząd twierdzi, że nie, uparcie odmawiając refundacji
Zaveski.
Nie twierdzimy, że Twoje zyski, czy Twoja sprzedaż dzięki tej
reklamie wzrosną – stronę odwiedza dziennie średnio zaledwie
około 100 osób. Chcemy Cię przekonać, że warto ratować życie
Elizy. I że łatwo to zrobić.
Dlatego zachęcamy Cię do zakupu reklamy. Jeden dzień* emisji
to koszt jednej kapsułki leku, czyli 400 zł. Jednak jeśli
możesz, zapłać więcej. Pamiętaj: Eliza potrzebuje codziennie
aż 4 kapsułek.
Jeśli chcesz wykupić reklamę na stronie elizabanicka.pl –
napisz do nas korzystając z formularza kontaktowego.
*400 złotych za pierwszy dzień, a reklama pojawiać się będzie
na tej stronie tak długo, aż nie zgłosi się kolejna firma,
jednak nie dłużej niż tydzień. Jeśli w tym samym czasie zgłosi
się więcej firm chętnych do wsparcia leczenia Elizy, reklamy
będą się wyświetlać naprzemiennie.
Ważne: nie wystawiamy faktur VAT. Na całość wpłaconej kwoty
otrzymasz potwierdzenie darowizny z Fundacji Bread of Life.

Więcej informacji na stronie Info.
Z góry dziękujemy bardzo za okazaną pomoc. Z poważaniem
Daria i Dariusz Baniccy (rodzice Elizki).

Ważne!
Jeśli udzieliłeś wsparcia prosimy daj znać e-mailowo (dariuszbanicki@o2.pl) byśmy mogli monitować przelewanie pieniędzy
przez Fundację. Pozwoli nam to także na kontakt z Wami w celu
raportowania wykorzystywanych środków.

Uwaga! Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami na
stronie “Info”!

