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Szanowni Państwo!
Zwracamy się z ogromną prośbą o pomoc i dołączenie do społecznej akcji
informacyjnej #9milionów serc dla Bartusia, której celem jest nagłośnienie publicznej
zbiórki pieniędzy na leczenie pochodzącego z Sandomierza naszego syna Bartusia
Przychodzkiego. Zbiórka realizowana jest pod skrzydłami Fundacji Siepomaga – link
do zbiórki: www.siepomaga.pl/bartus-sma i jest to największa charytatywna zbiórka
pieniędzy w regionie świętokrzyskim.
Nasz syn Bartuś choruje na SMA – rdzeniowy zanik mięśni. To choroba, która stopniowo
odbiera sprawność mięśni mogąc doprowadzić do niebezpiecznych dla życia zaburzeń
oddychania oraz trwałej niepełnosprawności. Szansą dla naszego syna jest nowoczesna
terapia genowa o nazwie Zolgensma, która nie jest refundowana w naszym kraju i kosztuje
ponad 9 mln złotych. Jej skuteczność jest największa jeśli dziecko otrzyma ją przed
przekroczeniem wagi 13,5 kg. Toczymy więc walkę z czasem i o każdą złotówkę na leczenie
naszego Bartusia. Prosimy o pomoc.

O akcji #9milionówserc dla Bartusia:
Oparta na pozytywnych emocjach i odwołująca się do zasad solidarności i społeczeństwa
obywatelskiego kampania #9milionówserc dla Bartusia” namawia do przyłączenia się do
Bartusiowej grupy wsparcia. Tak jak Bartuś potrzebuje 9 milionów złotych na leczenie, tak
my potrzebujemy milionów serc, które rozpalą się nadzieją i miłością i zabrzmią tak głośno,
by cały świat usłyszał, że Bartuś wierzy w ludzi i liczy na pomoc. #9milionówserc dla
Bartusia! Razem pokonamy SMA!
Oficjalnymi partnerami kampanii zostali Miasto Sandomierz, Powiat Sandomierski, Echo
Dnia, Radio Kielce oraz Radio Leliwa.
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Akcja cieszy się coraz większą popularnością i coraz więcej osób angażuje się w pomoc dla
Bartusia. Niedawno do grona #9milionówserc dołączyli aktorzy serialu „Ojciec Mateusz”, ale to
nie jedyne znane osoby, które wsparły dotychczas zbiórkę pieniędzy dla naszego syna.
Dobrym słowem podzielili się także znani Sandomierzanie m.in. Karol Bielecki, Karolina
Kołeczek, Małgorzata Ohme i Agnieszka Kawiorska, sportowcy – Andrzej Nejman, Radosław
Majdan i Jakub Rzeźniczak i artyści Majka Jeżowska i Zespół Pectus.

Cieszymy się również, że w akcję pomocy z własnej inicjatywy chętnie włączają się także
przedstawiciele lokalnych samorządów - świętokrzyscy wójtowie i gminy, a także koła
gospodyń wiejskich i szkoły, które organizują w swoich społecznościach zbiórki nakrętek dla
Bartusia, charytatywne kiermasze i kwesty w parafiach (np. Koprzywnica i Klimontów). O ich
zaangażowaniu dla Bartusia mogą Państwo przeczytać w lokalnych mediach oraz na naszym
profilu na Facebook – Bartuś Przychodzki kontra SMA. Link do profilu:
https://www.facebook.com/Bartu%C5%9B-Przychodzki-kontra-SMA-193842018774469

Mocno wierzymy w siłę lokalnych społeczności i ich chęć do niesienia pomocy. Dlatego
obserwując dotychczasowe, realizowane w małych miejscowościach naszego regionu
działania chcielibyśmy poprosić Państwa o dołączenie do #9milionówserc i stałe wsparcie
dobrym słowem i uczynkami zbiórki dla Bartusia. To dla nas i dla Bartusia bardzo ważne, aby
jak najwięcej osób poznało jego historię. Ufamy w to, że Państwa autorytet Sołtysa, Wójta lub
Burmistrza małej miejscowości, prężnie rozwijającej się gminy lub miasteczka pomoże
przekonać do pomocy kolejne setki, tysiące, a może i miliony osób gotowych wyciągnąć
pomocną dłoń w stronę naszej rodziny.

Aby ułatwić Państwu decyzję przedstawiamy kilka możliwości wsparcia przebiegu
kampanii #9milionówserc dla Bartusia w społecznościach lokalnych:

Poinformuj na swojej stronie internetowej i profilu na Facebook (lub na stronie/profilu
gminy lub miasteczka) o dołączeniu do #9milionówserc, które niosą pomoc Bartusiowi.
Możesz wykorzystać gotowy tekst informacji oraz grafikę:
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Malutki Bartuś Przychodzki z Sandomierza walczy ze śmiertelną chorobą – rdzeniowym
zanikiem mięśni. Nie możemy przejść obojętnie obok jego problemu. Pokażmy naszą siłę !
Dołączmy razem do #9milionówserc, które kibicują mu w walce o zdrowie i pomóżmy zebrać
niebotyczną kwotę 9,5 mln złotych na najdroższy lek świata. Więcej informacji o charytatywnej
zbiórce pieniędzy dla Bartusia na www.siepomaga.pl/bartus-sma

Zorganizuj w swojej społeczności akcję charytatywną dla Bartusia np. organizowany w
szkole lub pod kościołem kiermasz ciast połączony z kwestą pieniędzy. Zaangażuj w
zbiórkę uczniów szkół, lokalnych przedsiębiorców i koła gospodyń wiejskich. O działaniach
poinformuj na swojej stronie internetowej oraz na profilu na Facebook oznaczając post
hasztagami #9milionówserc #KibiceBartka oraz podając zawsze link do zbiórki
www.siepomaga.pl/bartus-sma
Rozmieść w swojej okolicy plakaty akcji – dostarczymy je.

Zorganizuj dla Bartusia w swojej społeczności lokalnej zbiórkę nakrętek oraz główny punkt
odbioru np. szkoła. Urząd Gminy, Urząd Miasta czy pobliska świetlica, skąd większa ilość
nakrętek zostanie odebrana do głównego magazynu
Przeznacz jakiś przedmiot lub usługę na licytacje dla Bartusia i zachęć mieszkańców do
udziału w licytacjach, które prowadzone są na portalu Facebook na grupie o nazwie
„Bartuś – Pogromca SMA – Licytacje”. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/
149498376988484
Rozmawiaj o Bartusiu i zachęć do udziału w akcji kolejne osoby – kolejnych Wójtów,
Burmistrzów lub Starostów w swojej okolicy, dyrektorów szkół, przedstawicieli lokalnych
organizacji pozarządowych oraz firm.
Dobro, które płynie z daru pomagania zawsze do człowieka powraca. Mamy nadzieję, że
dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych osób uda nam się spakować prędko wszystkie
walizki z milionami dla naszego syna i podarować mu nowe, zdrowe i szczęśliwe życie,
które los wycenił na 9 mln złotych. Jeszcze raz prosimy o pomoc!
Z poważaniem,
Agnieszka i Łukasz Przychodzcy, rodzice Bartusia
wraz z wolontariuszami Komitetu Społecznego Rycerze Bartusia Kontra SMA

