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Αλέξης, 6
Θέλω να αποκτήσω ένα tablet

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΑΓΙΚΟ
ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

Ποιοι είμαστε
Η δική μας οικογένεια

Το όραμά μας

Αγαπημένοι φίλοι,

Γενική Διεύθυνση
Σάντρα Ζαφειρακοπούλου
asteri@makeawish.gr

Να πραγματοποιούμε κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερες Ευχές παιδιών,
χαρίζοντάς τους και πάλι πίστη πως τα
όνειρα μπορούν να πραγματοποιηθούν,
ακόμη και να γίνουν καλά! Μέσα από τη
διαδικασία μιας Ευχής, δημιουργούμε
για το παιδί και την οικογένειά του αξέχαστες εμπειρίες, δυνατές αναμνήσεις
και αναδεικνύουμε τη μοναδικότητά του
με ένα σκοπό: Να γεμίσει δύναμη, να πιστέψει στη ζωή και να την ξανακερδίσει!

Σας εύχομαι Καλή Χρονιά με Δύναμη, Χαρά και Ελπίδα. Ομολογώ ότι η ανάληψη
της θέσης της γενικής διευθύντριας του Οργανισμού από το Μάιο του 2014, με έκανε
να εμβαθύνω περισσότερο στις 3 αυτές λέξεις που αποτελούν την ουσία του έργου μας.
ΔΎΝΑΜΗ… Τη χρειαζόμαστε πάντα, είτε είμαστε υγιείς είτε όχι. Όμως υπάρχουν στιγμές που τη χάνουμε και τότε πρέπει να την αντλήσουμε από κάπου, από κάποιον, από κάτι…
ΧΑΡΆ… Θα έπρεπε να συνοδεύει το κάθε μας βήμα, θα τα έκανε όλα τόσο πιο
εύκολα στη ζωή μας. Όμως απουσιάζει από την καθημερινότητά μας και σπανίζει
στις εκδηλώσεις της ύπαρξής μας. Γι’ αυτό πρέπει να την αντλούμε από κάπου, από
κάποιον, από κάτι…
ΕΛΠΊΔΑ… Είναι αυτή που οδηγεί τα βήματά μας στο αύριο, στο κάθε αύριο, στο κοντινό μα και στο μακρινό. Όμως δεν κατοικεί στις καρδιές μας συνέχεια. Λυγίζουμε,
τη χάνουμε συχνά και τότε πρέπει να τη λάβουμε από κάπου, από κάποιον, από κάτι…
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι αυτό το «κάπου», είμαστε αυτοί οι «κάποιοι» και προσφέρουμε αυτό το «κάτι». Στα παιδιά που δίνουν το σκληρότερο αγώνα της ζωής τους αλλά και στους γονείς τους που δοκιμάζονται. Το λέω
με ταπεινότητα αλλά και με περισσή περηφάνια γιατί ΕΣΕΙΣ είστε εκείνοι που μας επιτρέπετε να μπαίνουμε στις καρδιές των παιδιών και να φωλιάζουμε μέσα τη Δύναμη,
τη Χαρά και την Ελπίδα.
Μέσα από το έντυπο αυτό προσπαθούμε να σας δώσουμε να καταλάβετε το έργο μας,
ένα έργο μαγικό μα λίγο «κρυμμένο» και άυλο. Ένα έργο του οποίου το μεγαλείο
γίνεται αντιληπτό μόνον όταν κάποιος παρευρεθεί σε εκπλήρωση Ευχής. Αυτός είναι
ένας από τους στόχους μας για τη χρονιά που έρχεται: να «ανοίξουμε» τις πόρτες
των Ευχών ώστε να μπορούν υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένες συνθήκες
να έρθουν κοντά μας οι υποστηρικτές να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι τη Δύναμη-Μιας-Ευχής.
Θα κλείσω το σημείωμα αυτό με μία φράση που υπήρξε το βασικό μήνυμα σε ένα
video που μοιράστηκε μαζί μας στο Διεθνές Συνέδριο του Οργανισμού ο Peter
Economides, πρ. Μέλος του Δ.Σ του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος και νυν Πρόεδρος
του Make-A-Wish International: I DO BELIEVE IN FAIRIES! Ναι! Εμείς όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχουν νεράιδες και όμορφα ξωτικά που μπορούν να κάνουν θαύματα. Και
όραμά μας είναι ένα και μοναδικό: να εκπληρώνουμε την πιο βαθιά επιθυμία ΚΑΘΕ
παιδιού που αντιμετωπίζει μία ασθένεια που απειλεί τη ζωή του.
Φέτος εκπληρώσαμε 152 Ευχές και ο αριθμός αυτός πρέπει να αυξάνεται συνεχώς.
Σε αυτή μας την προσπάθεια σας χρειαζόμαστε κοντά μας. Κανείς δεν περισσεύει!
Ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» για όλα όσα μας προσφέρετε μέχρι σήμερα και ένα εξίσου
ΜΕΓΑΛΟ «παρακαλώ» για να συνεχίσετε να το κάνετε με την ίδια αγάπη και το ίδιο
πάθος.
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Ποιοι είμαστε

Αναστασία Μανιά Πρόεδρος Μake-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
Γιώργος Κουντούρης - Αντιπρόεδρος
Howard Prince Wright - Ταμίας
Μαργαρίτα Σιδερίδου - Γραμματέας
Βασίλης Παπαδάκης - Μέλος
(Ιατρός Οργανισμού)
Ζωούλλης Μηνά, Τίνα Ξουράφη,

Ανδρέας Γαβριηλίδης, James
Nass, Δήμητρα Αγάπη Μπιθαρά Λοιπά Μέλη

Πρώην Μέλη Δ.Σ.
(θητεία εντός 2014)
Αλέκα Σεραφειμίδου - πρ. Πρόεδρος
Peter Economides - πρ. Αντιπρόεδρος
και νυν Πρόεδρος του Μake-Α-Wish
International
Έλενα Σύρακα - Μέλος

Αγαπητοί εθελοντές, φίλοι και υποστηρικτές
του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος),

Άλλος ένας χρόνος πέρασε. Ένας χρόνος δύσκολος για την Ελλάδα και τους
πολίτες της. Η οικονομική κρίση της Ελλάδος, που εδώ και χρόνια μαστίζει τη
χώρα μας, συνεχίστηκε μέσα σε ένα κλίμα πολιτικής αστάθειας και οικονομικής
στενότητας. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έφτασε στα όρια της φτώχιας, ενώ
η ανεργία θέριζε φτάνοντας σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το μεγάλο κενό που υπάρχει
από την απουσία της κρατικής κοινωνικής μέριμνας καλούνται να το γεμίσουν
όλοι οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί της χώρας. Το έργο τους γίνεται ακόμα πιο
σημαντικό, απαραίτητο θα έλεγα, ειδικά αυτή την εποχή της οικονομικής κρίσης. Το
έργο τους όμως είναι πολύ δύσκολο αφού οι πόροι (ιδιωτών και εταιριών) ολοένα
και μειώνονται.
Μέσα σε αυτές τις αντίξοες συνθήκες προσπαθήσαμε κι εμείς στο Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος να συνεχίσουμε το πολύτιμο έργο μας. Σκοπός μας; Ένας και μοναδικός. Να
εκπληρώνουμε τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών 3 έως και 18 χρονών με απειλητικές
για τη ζωή τους ασθένειες, ενισχύοντας τον αγώνα τους για ζωή με χαρά, δύναμη
και ελπίδα. Παρ'όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και με τη δική σας πολύτιμη
βοήθεια καταφέραμε να πραγματοποιήσουμε παραπάνω ευχές από το 2013.
Το 2014 πραγματοποιήσαμε 152 ευχές, ενώ από το 1996, το έτος ίδρυσής μας,
έχουμε πραγματοποιήσει 1.313 ευχές παιδιών από όλη την Ελλάδα! Παιδιών που
μας είχαν ανάγκη να τους δώσουμε δύναμη κι ελπίδα για να πιστέψουν στη ζωή, για
να την ξανακερδίσουν. Είμαι πολύ περήφανη για όλους σας! Είμαι περήφανη για
όλους τους εθελοντές μας που μας προσφέρουν αγόγγυστα το χρόνο τους αλλά και
την ψυχή τους σε ό,τι κι αν τους ζητήσουμε! Είμαι περήφανη για τους υποστηρικτές
μας, που παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πίστεψαν στο έργο μας και
θυσίασαν πόρους για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε το σκοπό μας. Είμαι
περήφανη για όλους τους γιατρούς που βλέπουν τα οφέλη της Ευχής στην υγεία του
άρρωστου παιδιού και μας προτείνουν στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Είμαι
περήφανη για τους εργαζόμενούς μας που προσφέρουν πολλές παραπάνω ώρες
από αυτές που αμείβονται, και το κάνουν με την ψυχή τους. Τέλος, είμαι περήφανη
για όλα τα μέλη (νυν και πρώην) του Διοικητικού μας Συμβουλίου που στηρίζουν
ολόψυχα το έργο μας με την πολύτιμη εμπειρία τους. Ένα ΜΕΓΑΛΟ ευχαριστώ σε
όλους!

Η αποστολή μας
To Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) εκπληρώνει τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών 3-18 ετών με σοβαρές και
απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας τον
αγώνα τους για ζωή, με Χαρά, Δύναμη
και Ελπίδα.

Στοιχεία
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996.
Είναι ένας μη-κερδοσκοπικός, μη-κυβερνητικός οργανισμός, ελεγχόμενος
από το Make-A-Wish International.
Από το 1996 έως και σήμερα έχουμε εκπληρώσει πάνω από 1.313 μαγικές ευχές
παιδιών.
Με την βοήθεια εκπαιδευμένων και αφοσιωμένων εθελοντών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και στις μεγαλύτερες
πόλεις της χώρας μας.

Η δύναμη της προσφοράς είναι μεγάλη και όταν αυτή είναι συντονισμένη μπορεί
να κάνει θαύματα. Εμείς πιστεύουμε στα θαύματα. Είναι η δουλειά μας αυτή.
Ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, και το αίσθημα αυτό πηγάζει μέσα από τη δική
σας πολυετή προσφορά. Σκοπός μας είναι να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε
τις πιο βαθιές επιθυμίες όλων των παιδιών που μας έχουν ανάγκη. Και θα το
καταφέρουμε! Με τη δική σας βοήθεια και υποστήριξη!
Να είστε πάντα καλά,
Με εκτίμηση,
Aναστασία Μανιά,
Πρόεδρος Μake-Α-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

«To 2015 συνεχίζω να υπηρετώ το έργο
Make-A-Wish αναλογιζόμενος πάντα
την αξία της ικανοποίησης της επιθυμίας ενός παιδιού. Η ελπίδα και η αισιοδοξία που λαμβάνω είναι ανεκτίμητη…»
Στέλιος Παρλιάρος
Πρέσβης του Μake-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Σάντρα Ζαφειρακοπούλου
CEO/Γενική Διευθύντρια Make-A-Wish
(Kάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)

Ευχές Παιδιών

Ευχές Παιδιών

Γιώργος, 6

Φωτεινή, 10

Ελισάβετ, 4

Δημήτρης, 3

Θεοδόσης, 7

Θέλω να κάνω μάχη
με τον Λεωνίδα εναντίον των Περσών

Θέλω να φτιάξω γλυκά
με τον Στέλιο Παρλιάρο

Θέλω να αποκτήσω
ένα κουκλόσπιτο

Θέλω να αποκτήσω
μια γουρούνα με μπαταρία

Θέλω να γίνω πιλότος

Ελλάδα, 2014

Ελλάδα, 1996-2014

152

1.313

ευχές παιδιών
(εκπληρώνονται όλες οι
ευχές που φτάνουν στα
γραφεία μας)

ευχές παιδιών
εκπληρώθηκαν

Παγκοσμίως

Παγκοσμίως

23

334,000+

λεπτά πραγματοποιείται
μια ευχή παιδιού

ευχές παιδιών έχουν
πραγματοποιηθεί από το 1980

ανά

Γιούργκεν, 9

Γιάννης, 4

Θέλω να αποκτήσω
ένα laptop

Θέλω να αποκτήσω
ένα δωμάτιο με θέμα την ζούγκλα

Ευχές Παιδιών

Ευχές Παιδιών

Παναγιώτα, 4

Νεφέλη, 4

Αμαλία, 17

Βασίλης, 13

Γιάννης, 10

Θέλω να αποκτήσω
ένα δωμάτιο με θέμα την πασχαλίτσα

Θέλω να γίνω
Στρουμφίτα

Θέλω να αποκτήσω
στολή και εξοπλισμό Kitesurf

Θέλω να αγιογραφηθεί
το εκκλησάκι μου

Θέλω να αποκτήσω
ένα δεντρόσπιτο

Αγγελική, 15

Άγγελος, 5

Ρίγκες, 6

Θέλω να κάνω
επαγγελματική φωτογράφιση

Θέλω να γνωρίσω
τον Sonic

Θέλω να αποκτήσω
ένα κόκκινο ποδήλατο

Κατηγορίες ευχών
Θέλω να συναντήσω 15
Θέλω να γίνω 9
Θέλω να αποκτήσω 105
Θέλω να πάω 9
Θέλω να ζήσω μια εμπειρία 14
ΣΎΝΟΛΟ ΕΥΧΏΝ 152

Η Δύναμη της Ευχής

Η Δύναμη της Ευχής

ΕΥΧΉ εκφρασμένη επιθυμία να συμβεί κάτι καλό
ΌΝΕΙΡΟ εξιδανικευμένο και πολύ επιθυμητό δημιούργημα της φαντασίας
ΕΠΙΘΥΜΊΑ ενστικτώδης ή και συνειδητή ψυχική τάση για να αποκτήσει κανείς ή να απολαύσει κάτι
ΕΚΠΛΉΡΩΣΗ το να γίνεται πραγματικότητα κάτι στο ακέραιο*
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) έχει σκοπό να εκπληρώσει ΕΥΧΕΣ, ΌΝΕΙΡΑ και
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ παιδιών που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα, από τα οπαία κινδυνεύει η ίδια η ζωή
τους. Με τίποτε τα παιδιά αυτά δεν είναι «καταδικασμένα» ή «ετοιμοθάνατα». Είναι νεαροί άνθρωποι που δίνουν μία δύσκολη μάχη. Μάλιστα με τις σύγχρονες θεραπείες οι περισσότεροι
θα βγουν νικητές από τη μάχη αυτή. Το Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδας έρχεται να δυναμώσει τον
αγώνα τους χτίζοντας το όνειρο. Ακόμη και μία ευχή που μοιάζει αυτονόητη, όπως το «θέλω
έναν υπολογιστή» γίνεται σημαντική «υπερπαραγωγή» στην εκτέλεσή της από το Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδας. Τα παιδιά έχουν μία σημαντική εμπειρία , αισθάνονται το κέντρο του κόσμου. Δεν είναι εύκολο να περιγράψω τα
χαμόγελα. Μπορώ όμως να σας πω, ότι μήνες μετά στο νοσοκομείο με κάθε αναφορά στην ευχή τους, τα μάτια λάμπουν και
τα παιδιά μας ανέχονται πολύ καλύτερα από ότι θα περιμέναμε εμείς οι γιατροί τα θέματα της υγείας τους και προβλήματα της
θεραπείας τους. Η προσδοκία και η εκπλήρωση του ονείρου βοηθάει στη διαδικασία της θεραπείας τους.

*

Όταν σωστά και οργανωμένα, με προετοιμασία και κατανόηση το όνειρο ενός σοβαρά άρρωστου παιδιού γίνεται πραγματικότητα, το ισχυροποιεί τόσο πολύ, ώστε να μάχεται με μεγαλύτερο σθένος ενάντια στην αρρώστια που απειλεί τη
ζωή του. Αυτό που εισπράττουν τα παιδιά ευχής, είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια μεγάλη εμπειρία μιας ή δύο ημερών ή
ακόμη και μιας εβδομάδας. Είναι μία τόσο μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία, που βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, όχι μόνο
των παιδιών, αλλά και ολόκληρης της οικογένειάς τους.

Ζήστε κι εσείς την εμπειρία, μόνο τότε θα καταλάβετε τη δύναμη που κρύβει! Ας προσπαθήσουμε όλοι, με ότι μέσο ο καθένας μας μπορεί, χορηγίες, εθελοντική δουλειά, οργάνωση και επικοινωνία να συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε τις ευχές των
παιδιών που αγωνίζονται και να ενδυναμώνουμε την προσπάθειά τους να κατακτήσουν την υγεία και το μέλλον τους.
*Ορισμοί λέξεων από το Lexigram

Βασίλης K. Παπαδάκης,
Διευθυντής Μονάδος Μεταμόσχευσης των οστών Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Με κάθε Ευχή που πραγματοποιείται ένα παιδί γίνεται πιο δυνατό. Η εκπλήρωση της πιο βαθιάς επιθυμίας ενός παιδιού σηματοδοτεί μια περίοδο Χαράς, Δύναμης και Ελπίδας για το παιδί και την οικογένειά του, που το γεμίζει ενέργεια και θέληση να
αντιμετωπίσει τη θεραπεία του. Είναι μια μοναδική, υπέροχη εμπειρία μακριά από νοσοκομεία, γιατρούς και θεραπείες. Η Δύναμη
της Ευχής φαίνεται στη χαρά και τον ενθουσιασμό των παιδιών όσο περιμένουν την υλοποίησή της, κατά την εκπλήρωση αλλά
και μετά από αυτήν. Μεγαλύτερο εφόδιό μας οι μελέτες που δείχνουν τα εξής αποτελέσματα:

99% των γονέων ανέφεραν ότι η εμπειρία της Ευχής έδωσε στα παιδιά τους αυξημένα συναισθήματα ευτυχίας.
89% το ποσοστό των παιδιών που η ψυχολογική ενδυνάμωση από την εκπλήρωση της Ευχής τους, βελτίωσε την κατάσταση της υγείας τους.
96% των γονέων δήλωσε ότι η Ευχή δυνάμωσε τις οικογένειές τους.
81% των γονέων παρατήρησαν μεγαλύτερη προθυμία των παιδιών Ευχής να συμμορφώνονται με τους κανόνες θεραπείας.
74% των γονέων είδαν την εμπειρία της Ευχής σαν μια θετική καμπή στον αγώνα των παιδιών Ευχής ενάντια στην αρρώστια τους.
97% των γονέων επεσήμαναν ότι η εμπειρία της Ευχής αύξησε την δύναμη και βελτίωσε τη σωματική υγεία των παιδιών Ευχής.
Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στο όνειρό του ανεξαρτήτου χρώματος, θρησκείας και καταγωγής. Κανένα όνειρο δεν είναι άπιαστο,
άλλωστε μια μάχη χάνεται μόνο αν παραιτηθείς από αυτή. Για αυτό συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε τις πιο βαθιές επιθυμίες
των παιδιών. Για αυτό υιοθετούμε τα όνειρα τους!

*3-18 ετών | αντιμετώπιση απειλητικής για τη ζωή ασθένειας | νοσηλεία στην Ελλάδα

Ακόμη και οι εθελοντές που πραγματοποιούν ευχές παιδιών, λένε πως όλη αυτή η διαδικασία της προετοιμασίας και
εκπλήρωσης ευχών, κάνει και τους ίδιους να αποκτούν την ικανότητα βλέπουν τη καλύτερη και θετική πλευρά και σε
άλλους τομείς της ζωής τους, ενώ ταυτόχρονα τους δεσμεύει ώστε να συνεχίσουν να βοηθούν ακόμη περισσότερους ανθρώπους που τους χρειάζονται.

Μηνύματα Αγάπης Παιδιών

Μηνύματα Αγάπης Παιδιών

Όλγα, 13

Μια γλυκιά ζωγραφιά της μικρής Μαρίας, 9
Μαρία, 12

Ορφέας, 6
Έλενη, 11

Γιούργκεν, 9
Θεοδόσης, 7

Αποστόλης, 13

Μαρίνα, 15

Δημήτρης, 17

Αγλαΐα, 10

Μαρία, 15

Εκδηλώσεις
Γενική Συνέλευση
& Κοπή Πίτας
Αθήνα & Θεσσαλονίκη

Η ετήσια συνέλευση με σκοπό τον απολογισμό
της χρονιάς που πέρασε και την κοπή της πίτας
πραγματοποιήθηκε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
ενώ ταυτόχρονα τέθηκαν και οι στόχοι για το
2014 και βραβεύτηκαν οι χορηγοί και οι εθελοντές μας.

Ετήσιο Δείπνο
«Η Δύναμη μιας Ευχής»
11 Ιουνίου 2014

Bike for Wishes
19 Οκτωβρίου 2014

Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
οργάνωσε την 1η ποδηλατοδρομία του Οργανισμού υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και του
ΟΠΑΝΔΑ με σκοπό την υιοθεσία της Ευχής του
Αντρέα, που είχε ευχηθεί να αποκτήσει ένα ποδήλατο ΒΜΧ! Η συμμετοχή και γενικότερη ανταπόκριση του κόσμου ήταν τέτοια που όχι μόνον
υιοθετήθηκε η εν λόγω Ευχή αλλά και ακόμη 2
Ευχές παιδιών. Την ίδια ημέρα οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν στην εκπλήρωση της Ευχής του
Φάμπιο, 6 ετών, που είχε ευχηθεί να αποκτήσει
ένα κόκκινο ποδήλατο!

Summer Wishes Party
στο ερωτικό Mare
14 Ιουλίου 2014

Χριστουγεννιάτικο Πάρτυ
πολλών Αστέρων
19 Δεκεμβρίου 2014

Ένα Χριστουγεννιάτικο πάρτυ πολλών αστέρων
πραγματοποιήθηκε στο NALU Cafe στον Άλιμο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ως Wish Star
Sponsor, που τραγούδησε Live unplugged όλες
τις μεγάλες επιτυχίες του σε ένα ξεχωριστό βράδυ! Την εκδήλωση παρουσίασε η Δέσποινα Καμπούρη και το παρόν έδωσαν πολλοί εκπρόσωποι
από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό κόσμο.
Ενώ πραγματοποιήθηκε και ζωντανή δημοπρασία με ένα απίθανο δώρο μια επετειακή κονσόλα
PlayStation 4, για εκείνον που προμηθεύτηκε τα
περισσότερα Aστέρια Eυχής.

Παγκόσμια Ημέρα Ευχής
World Wish Day
Ημέρα Χαράς για όλη την Οικογένεια
Family Fun Day
Παγκόσμια Ημέρα Ευχής
Κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, αποτείνουμε φόρο τιμής και γιορτάζουμε την επέτειο της εκ-

πλήρωσης της πρώτης ευχής παιδιού, του Chris, το 1980. Η ευχή αυτή ήταν που ενέπνευσε
τη δημιουργία του Make-A-Wish ως Οργανισμό, περισσότερα από 30 χρόνια πριν.
Στην Αθήνα, το Σάββατο 26 Απριλίου, το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) βρέθηκε στην καρδιά της διασκέδασης, στο Allou! Fun Park. Ο Easy 97,2 επίσημος υποστηρικτής
της εκδήλωσης βρέθηκε για μία ακόμα φορά κοντά μας, μεταδίδοντας ζωντανά στο ραδιόφωνο το μήνυμά μας, με εξαιρετικό τρόπο και πολλή αφοσίωση.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε η βράβευση των σχολείων που συμμετείχαν και κέρδισαν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό "Αστέρι της Ευχής", ενός από τα μεγαλύτερα προγράμματα του Οργανισμού μας, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με
όλα τα σχολεία της Ελλάδας για περισσότερα από 10 χρόνια.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια εντυπωσιακή φωταγώγηση έκπληξη του Star Flyer, του
πιο ψηλού παιχνιδιού, που ντύθηκε όλο στα μπλε αποκλειστικά και μόνο για την Παγκόσμια
Ημέρα Ευχής.
Την Τρίτη 29 Απριλίου, όλη η Ελλάδα ντύθηκε στα Μπλε! Η καμπάνια Wear Blue & Share,
έδωσε την αφορμή όλος ο κόσμος να τραβήξει μια φωτογραφία, να την ανεβάσει στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook και το Twitter και να την κοινοποιήσει με
#makeawishgreece και #worldwishday. Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και όλοι
μαζί ενώθηκαν για ένα σκοπό μοιράζοντας με αυτόν τον τρόπο Χαρά - Ελπίδα - Δύναμη
σε όλα τα παιδιά.

ΣΥΝΈΡΓΕΙΕΣ
Συμμετοχή στα 17α γενέθλια του T.G.I.
Fridays στην Ελλάδα
Εορτασμός του Αγ. Βαλεντίνου σε Αθήνα
& Θεσσαλονίκη
Πάρτυ Καρναβαλιού στο Knot the Bar,
Γλυφάδα
Ένα Live για Ευχές στο Rock Architecture,
Ζωγράφου

Ημέρα Χαράς για όλη την Οικογένεια

Εκδήλωση μόδας στο Bellini, Κηφισιά

Για 5η συνεχόμενη χρονιά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, η καθιερωμένη
ημέρα γιορτής και χαράς για όλη την οικογένεια του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) στο «Ακρωτήρι» στην παραλία του Αγ. Κοσμά!

Λαχειοφόρος Αγορά στο Astir Beach,
Βουλιαγμένη
Το δείπνο πραγματοποιήθηκε με την παρουσία
περισσοτέρων των 350 καλεσμένων, εκπροσώπων της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής της
χώρας καθώς και επωνύμων από το χώρο των
Media, στο TATOΪ Club.
Δύο παιδιά Ευχής, υγιή πλέον και χαρούμενα,
μοιράστηκαν την εμπειρία τους, ενώ είχε προηγηθεί αγώνας τένις Πρωταθλητών που παρουσίασε
η Αγγελική Κανελλοπούλου και ακολούθησε live
τραγούδι με τη Ρ. Χρηστίδου.

Το 1ο Καλοκαιρινό Πάρτυ του οργανισμού πραγματοποιήθηκε στον Ερωτικό Mare στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό την εκπλήρωση ακόμα περισσότερων ευχών παιδιών. Οι προσκεκλημένοι είχαν
την ευκαιρία να γράψουν τις Ευχές τους στον
ειδικά διαμορφωμένο τοίχο Ευχών και να απολαύσουν το μουσικό συγκρότημα The Gang, ενώ
πολύ συγκινητική ήταν η διαδικασία υιοθεσίας Ευχής που πραγματοποιήθηκε.

«Τα γλυκά της Πόλης μου» με Στέλιο
Παρλιάρο στο Avenue
«Fitness for A Wish» στο Yabanaki,
Βάρκιζα
«Ρακέτες από Αστέρια» στο 3rd Hyatt
Regency Thessaloniki Tennis Tournament

Εθελοντές - «Η Ψυχή» του Make-A-Wish
Ο εθελοντισμός είναι ίσως ο μόνος θεσμός που συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μιας χώρας αναπληρώνοντας τα κενά που δημιουργούν οι θεσμοί αλλά και η δομή της κοινωνίας. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και μέσα από αυτόν ο άνθρωπος εξελίσσεται μακριά από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις,
ενστερνίζεται ιδιαίτερες αξίες όπως την ανιδιοτελή αγάπη και προσφορά, αναπτύσσει το αίσθημα της ενεργής συμμετοχής στην
προάσπιση των θεμελιωδών μας δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή. Ο καθένας μας με τη
δική του φιλοσοφία και μέθοδο δράσης μπορεί να γίνει ένας ξεχωριστός κρίκος της αλυσίδας για την κοινή ευημερία.

Εθελοντές - «Η Ψυχή» του Make-A-Wish
Οι εθελοντές του Οργανισμού εργάζονται στενά τόσο με τα παιδιά όσο και με τις οικογένειές τους για την πραγματοποίηση
της βαθύτερης επιθυμίας τους. Είναι το πρόσωπο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), συναντιούνται με το παιδί
για να καταγράψουν την βαθύτερη επιθυμία του και βοηθούν σε όλα τα στάδια της πραγματοποίησής της, μέσα από ένα τρόπο
μαγικό. Μοναδική ανταμοιβή, ένα χαμόγελο και μια αγκαλιά του παιδιού και των οικείων του, ανταμοιβή που γεμίζει ενέργεια
και δύναμη τους εθελοντές για να συνεχίσουν να χαρίζουν Χαρά, Δύναμη και Ελπίδα! Ας μην ξεχνάμε πως μέσα από την προσφορά παίρνεις και τις πιο δυνατές χαρές!

«Υπάρχουν πολλών ειδών
χαμόγελα αλλά σαν το χαμόγελο
μιας ψυχής που σε ευγνωμονεί
επειδή του χάρισες λίγες στιγμές
ευτυχίας.. Δεν υπάρχει..»
Ντανιέλλα Μάστορα

«Ο εθελοντισμός είναι δύσκολη επιλογή γιατί
δεν εμπεριέχει εγωισμό και φιλοδοξία, έχεις
μεν να λάβεις σπουδαία ανταλλάγματα, όμως
πάντα σημασία έχει τι εσύ μπορείς να δώσεις
περισσότερο. Παρόλα αυτά, αν επιλέξεις να
προσφέρεις σε ένα σκοπό, έστω και τυχαία,
η διαδικασία της προσφοράς γίνεται τρόπος
σκέψης και μέρος της ζωής σου και βρίσκεσαι να
αναρωτιέσαι γιατί δεν το έκανες νωρίτερα.»
Ματίνα Μεράκου

«Στον εθελοντισμό δίνεις τον καλύτερό σου
εαυτό για να πετύχεις και να καταφέρεις το
ακατόρθωτο. Η σκέψη και μόνο ότι βοηθάς
τον συνάνθρωπό σου για να πετύχεις το πιο
δυνατό χαμόγελό του είναι το παν για σένα. Ο
εθελοντισμός είναι µια πρόκληση, µια εμπειρία
που όλοι οι άνθρωποι είναι καλό να βιώσουν
έστω και για µία φορά στη ζωή τους.»
Γιάννης Ροδιτάκης
«Είναι πολύ όμορφο να προσφέρεις
ότι μπορείς για την ψυχική
ικανοποίηση του συνανθρώπου σου
που το έχει μεγάλη ανάγκη και στην
συγκεκριμένη περίπτωση του παιδιού
που βρίσκεται σε μια άγνωστη γ'
αυτό περιπέτεια της υγείας του.»
Γιούλη Καλαμάκη

Πως να γίνεις Εθελοντής;
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
Να είσαι άνω των 18 ετών | Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Αντίγραφο Λευκού Ποινικού Μητρώου | Πρόσφατη φωτογραφία
Παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Δηλώστε το
ενδιαφέρον
σας να γίνετ
ε εθελοντής
,
με τη συμπλή
ρωση της
ειδικής φόρμ
ας που θα
βρείτε στην
ιστοσελίδα:

www.make

awish.gr

Πως να βοηθήσετε
Καθώς το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) δεν λαμβάνει καμία χρηματική υποστήριξη από το κράτος ή από άλλα
κονδύλια, προκειμένου να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερες ευχές, στηρίζεται στη γενναιόδωρη υποστήριξη του
κόσμου στην Ελλάδα.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε
Δωρεές | Εταιρικές Χορηγίες
Εταιρικές Συνεργασίες
Αστέρι της ευχής
Υιοθεσία ευχής
Βάφτιση και Γάμος
Προϊόντα Make-A-Wish
Κουτί Συλλογής Χρημάτων (Collection Box)

Πως να βοηθήσετε
Υποστηρίξτε
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε κι εσείς να βοηθήσετε το σημαντικό έργο του Μake-A-Wish® (Κάνε-ΜιαΕυχή Ελλάδος).
Η στήριξή σας και οποιαδήποτε δωρεά έχει τόση μαγική δύναμη, αλλά πάνω απ' όλα μας επιτρέπει να συνεχίζουμε με αφοσίωση
να εκπληρώνουμε τις ευχές των παιδιών που μας έχουν ανάγκη!
33 παιδιά περιμένουν ακόμα να πραγματοποιηθεί το όνειρό τους και καθημερινά καταφθάνουν κι άλλες ...
Μπορείτε να βοηθήσετε υιοθετώντας την Ευχή τους ή μέρος αυτής.
Απευθυνθείτε στα γραφεία του Οργανισμού για περισσότερες πληροφορίες.

Μαραθώνιος
Ο 32ος Μαραθώνιος. Ο Αυθεντικός 2014 πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή πολλών εταιριών και ατόμων που επέλεξαν
να τρέξουν με την ομάδα του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και έφτασε το σύνολο των 274 δρομέων, ενώ στη
Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος με την συμμετοχή 263 δρομέων.

Φιλανθρωπικές εκδηλώσεις (bazaar, εποχικά events κ.λπ.)
Ενέργειες Μάρκετινγκ (στρατηγικές συμμαχίες, προγράμματα ΕΚΕ, καμπάνιες κ.λ.π.)
Δωρεές εις μνήμην
Δωρεές σε είδος
Κουτί Συλλογής Χρημάτων (Collection Box)
Hotel Check out | Wish Dish
Κλασικός Μαραθώνιος Αθηνών | Νυχτερινός Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης
...και βέβαια με την προσφορά εθελοντικής εργασίας και οργάνωσης τοπικών πρωτοβουλιών από ομάδες εθελοντών.

ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΕΥΧΗΣ
Μία εταιρία, μία ομάδα, ένας ιδιώτης, μία εκπομπή αλλά και οποιοσδήποτε φορέας μπορεί ν’αναλάβει ολόκληρο ή μέρος του
κόστους μιας ευχής και να γίνει έτσι «Ανάδοχος» Ευχής.

ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠΟΡΩΝ
Προκειμένου να μπορούμε να πραγματοποιούμε τις επιθυμίες περισσότερων παιδιών, είναι πολύ σημαντικό να βοηθάμε όλοι
στην εξεύρεση πόρων είτε χρηματικών είτε σε είδος (πρώτες ύλες, αντικείμενα κτλ). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά σεμινάρια στο γραφείο μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε!

Υποστήριξη μέσω των social media
Κάντε «μου αρέσει», «σχόλιο», «κοινοποίηση»
στο Facebook
Ακολουθήστε μας & tweet στο Twitter
www.twitter.com/makeawish
Δείτε τα video των ευχών μας στο Youtube
www.youtube.com/makeawishgreece1
Ακολουθήστε μας στο Pinterest
www.pinterest.com/makeawishgreece
Insta

Ακολουθήστε μας στο Instagram
instagram.com/makeawish.greece

32ος Μαραθώνιος ο Αυθεντικός

Νυχτερινός Μαραθώνιος Θεσσαλονίκης

Προïόντα Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
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wish.gr

ΓΑΜΟΣ ΒΑΠΤΙΣΗ
Προσκλητήρια & Μπομπονιέρες

Το Aστέρι της Eυχής
To πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής που υλοποιείται τα τελευταία 15 χρόνια αποτελεί έναν από
τους βασικούς τρόπους του Οργανισμού να εκπληρώνει ευχές αλλά και το μεγαλύτερο
πρόγραμμα εκπαιδευτικού χαρακτήρα που εφαρμόζει φιλανθρωπικός οργανισμός στην
Ελλάδα. Μια δωρεά των 2€ και ένα χάρτινο Αστεράκι γεμίζουν ένα ουρανό ελπίδας
των δικών μας παιδιών Ευχής. Μαθητές, δάσκαλοι, επιχειρήσεις, καταστήματα και
ιδιώτες γίνονται μια μεγάλη αλυσίδα ονείρων, προσπαθώντας να δημιουργήσουν
μέλλον. Όλοι μας έχουμε την υποχρέωση όχι μόνο να συνυπάρχουμε με τους άλλους
αλλά να συμβιώνουμε μαζί τους, μοιραζόμενοι όχι μόνο τις θετικές στιγμές, αλλά και
τις δυσκολίες, πόσο μάλλον τη δυσκολία που δημιουργεί μια παιδική ασθένεια. Το Αστέρι
της Ευχής ως μήνυμα αισιοδοξίας δίνει την ευκαιρία σε όλους να προσφέρουν την αγάπη
τους. Για κάθε παιδί με απειλητική για τη ζωή του ασθένεια, το μεγαλύτερο όνειρό του είναι
να γίνει σύντομα καλά. Αν πιστέψουμε στο όνειρό του και το φέρουμε πιο κοντά, θα τους
δώσουμε την ώθηση να συνεχίζει να μάχεται. Το Αστέρι της Ευχής είναι ένας από τους
τρόπους για να μεταδώσουμε τη δική μας ενέργεια σε αυτά τα παιδιά.

2€

Τα βραβευμένα σχολεία του 2013
που συμμετείχαν και κέρδισαν τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό "Αστέρι της Ευχής":

Βραβείο Μεγαλύτερης Συμμετοχής:
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ - Μποδοσάκειο Δημοτικό Σχολείο Κολλεγίου Αθηνών
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ - Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Π. Φούντα
3 ΒΡΑΒΕΙΟ - Νηπιακό Κέντρο BODIN
ο

Βραβείο Καλύτερου Video:
5o Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
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Γνώριζες ότι….

0,20 €

Εάν έχεις τυπογραφείο ή κατάστημα που φτιάχνει μπομπονιέρες & προσκλητήρια…
Τώρα μπορείς να αγοράσεις από τον Οργανισμό μας αυτοκόλλητα αστέρια για τα
προσκλητήρια ή ρυζόχαρτα για τις μπομπονιέρες έναντι αξίας 0,20 € το ένα. Κάθε αστέρι
μπορεί να κολληθεί στα προσκλητήρια, ενώ τα ρυζόχαρτα που μιλούν για τον Οργανισμό
μας, μπορούν να μπουν στις μπομπονιέρες.

r

Βραβείο Δημιουργικής Διακόσμησης
1ο ΒΡΑΒΕΙΟ - Γενικό Λύκειο Σερβιών
2ο ΒΡΑΒΕΙΟ - 7ο Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης
3ο ΒΡΑΒΕΙΟ - 22ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου
*Μέσω του προγράμματος "Αστέρι της Ευχής" καταφέραμε να εκπληρώσουμε 25 Ευχές
παιδιών, με τη βοήθεια και τη θερμή στήριξη των σχολείων.
Η απονομή των Βραβείων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ευχής, το Σάββατο 26 Απριλίου, στο Allou! Fun Park.

«Τον περασμένο Μάιο έμαθα για το πολύτιμο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος),
κατά τη διάρκεια επίσκεψής μου στο Ελπίδα, όπου πήγα να συναντήσω ένα "Παιδί Γενναίο", τον Φώτη.
Ο Φώτης ήταν πολύ χαρούμενος, αφού την προηγούμενη ημέρα είχε εκπληρωθεί η Ευχή του! Μπήκα
στη διαδικασία να ψάξω για τον Οργανισμό, έτσι ώστε να δω πως θα μπορούσα να βοηθήσω και
εγώ. Ήρθα σε επικοινωνία μαζί τους, γνώρισα από κοντά όλους αυτούς που κρύβονται πίσω απ' την
εκπλήρωση της κάθε Ευχής. Με πολλή χαρά αποδέχθηκα την πρόταση να συμβάλω στο πρόγραμμα
του "Αστεριού της Ευχής". Πίστεψα πολύ σε αυτή την προσπάθεια και καταφέραμε να κάνουμε το
"Αστέρι της Ευχής" να πάει σε πολύ περισσότερα σπίτια το 2014.
Ευχαριστώ το Make-A-Wish για την ευκαιρία που μου έδωσε!»
Κωνσταντίνος Αργυρός

Μπορείτε να
παραγγείλετ
ε
“Το Αστέρι
της Ευχής”
στο 210 963
7660
wishstar@m
akeawish.g
r
www.make
awish.gr
συμπληρώνο

ντας τη φό

ρμα παραγγ

ελίας

Οικονομική Ανάλυση
Για 10η συνεχή χρονιά το Make-A-Wish βραβεύεται
με την ανώτατη διάκριση για τη διαφάνεια και
την άμεμπτη οικονομική διαχείριση, από τον μη
κερδοσκοπικό οργανισμό Charity Navigator, τον
μεγαλύτερο ανεξάρτητο ελεγκτή Φιλανθρωπικών
Οργανώσεων.
Το βραβείο αυτό έχει καταφέρει να πάρει για τόσα
συνεχόμενα έτη, μόνο το 1% των φιλανθρωπικών
οργανώσεων, που εφαρμόζουν πιστά όλα αυτά τα
μέτρα που τους εξασφαλίζουν αυτήν τη διάκριση.

*Στόχος του Charity Navigator: να προφυλάσσει τους δωρητές ενημερώνοντάς τους
για την χρηματοοικονομική κατάσταση, τη διαχείριση και τη διαφάνεια των μεγαλύτερων
Φιλανθρωπικών Οργανώσεων και να τις βαθμολογεί ανάλογα.

Που ανήκει το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)
Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι παράρτημα του Make-A-Wish
International, του διεθνούς οργανισμού που ιδρύθηκε το 1993 ακολουθώντας τη δημιουργία του Make-A-Wish United States 13 χρόνια νωρίτερα. Σήμερα το Make-A-Wish
International εκπληρώνει Ευχές παιδιών σε 50 χώρες σε 5 ηπείρους μέσω των 38 παραρτημάτων του.
Ωστόσο, το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) οικονομικά είναι απόλυτα ανεξάρτητο και το Make-A-Wish International
δεν παρέχει χρηματοοικονομική στήριξη.

Ποιός και πώς ελέγχεται
το Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος);
Βασικό μέλημα του Οργανισμού μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, είναι η εξασφάλιση της οικονομικής του διαφάνειας. Για το λόγο αυτό το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος) ελέγχεται:

Ο στόχος μας για το 2015
Οι τρέχουσες οικονομικές συγκυρίες έχουν φέρει σε δυσμενή
θέση και τον δικό μας Οργανισμό, όπως και πολλούς άλλους,
με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυνατότητα επίτευξης του σκοπού
μας και κυρίως η παροχή στοχευόμενης στήριξης σε παιδιά που
έχουν ανάγκη από αλληλεγγύη και τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας.
Ο στόχος μας κάθε χρόνο, είναι να εκπληρώνουμε περισσότερες ευχές παιδιών.
Παρά την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, εμείς θα διατηρήσουμε τον ίδιο στόχο και θα προσπαθήσουμε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε περισσότερες από
150 ευχές. Κατά μέσο όρο, εκπληρώνουμε 12 ευχές το μήνα. Ο
στόχος μας για το 2015 είναι να καταφέρουμε να εκπληρώνουμε
12-15 ευχές το μήνα.

Μπορείτε κι εσείς να κάνετε μια δωρεά
στο Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος),
με τους παρακάτω τρόπους:
Mε χρέωση πιστωτικής κάρτας (Visa και Mastercard της χρεωστικής σας, VISA Electron, οποιασδήποτε Τράπεζας ή του Τραπεζικού σας Λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς)
Mέσω διαδικτύου με τη μεταφορά ποσού από λογαριασμό του
δωρητή σε λογαριασμό του Οργανισμού (PayPal).
Mε απευθείας επίσκεψη του δωρητή στα γραφεία του Make-AWish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος):
Mέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς του MakeA-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος):
Στέλνοντας γραπτό μήνυμα τη λέξη "WISH" στο 54042
(χρέωση 2 € +ΦΠΑ)

Κάθε χρόνο
Από την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών EY η οποία βεβαιώνει την άψογη και συνετή οικονομική διαχείριση του Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) και κάθε χρόνο πραγματοποιεί έλεγχο των οικονομικών του καταστάσεων
Από το Charity Navigator (ως παράρτημα του Make-A-Wish International) έναν ανεξάρτητο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό που αξιολογεί τις Φιλανθρωπικές Οργανώσεις.
Κάθε μέρα
Από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, αφού για κάθε χορηγία, αγορά και
οποιαδήποτε οικονομική συνδιαλλαγή που συμβαίνει στο Μake-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή
Ελλάδος), εκδίδονται όλα τα νόμιμα παραστατικά και αποδείξεις.
Εσωτερικά, σε καθημερινή βάση διεξάγεται απόλυτος λογιστικός έλεγχος.

Στοιχεία Τραπεζών
Τράπεζα Πειραιώς (λογαριασμός): 5021-032403-315
BIC (SWIFT CODE): PIRBGRAA (iban):
GR 60 0172 0210 0050 2103 2403 315
Τράπεζα Alpha Bank (λογαριασμός):122 00 200 2010 774
BIC (SWIFT CODE): CRBAGRAAXXX (iban):
GR90 0140 1220 1220 0200 2010 774
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (λογαριασμός): 715 4701 31 37
BIC (SWIFT CODE): ETHNGRAA (iban):
GR30 0110 7150 0000 7154 7013 137
Τράπεζα Eurobank Ergasias (λογαριασμός):
0026.0450.89.0200038512
ΒIC (SWIFT CODE): ERBKGRAA
(iban): GR57 0260 4500000 8902 0003 8512

*Ευχαριστούμε θερμά την ΕΥ (Ernst & Young) για τη συνεχή στήριξή της.

Όλες οι χρηματοδοτήσεις προς το Make-A-Wish
(Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) είναι προς όφελος του οργανισμού
και των παιδιών ευχής

Στέλιος, 8
Θέλω να κολυμπήσω με δελφίνια

Χορηγοί

Χορηγοί
Sofitel Athens Airport
Sony Hellas
Sony Mobile
Communications
Studio Panoulis
Sweet Lab 2014
TEATRO
The American College of
Greece-DEREE College
The Met
The Myconian Collection
Hotel
The Tree of Life_Yoga and
Pilates
TypeCenter
Urban Yoga Center
Village Cinemas

Vivechrom S.A.
Vouchers Services SA
Voyliagmeni Suites
White Lilac
Yabanaki
YES Hotels
Αίολος
Ακρωτήρι Lounge Ευάγγελος Χουλιάρας &
ΣΙΑ Ε.Ε.
Αμοιρίδης - Σαββίδης Α.Ε.
Β. Τσιλιχρήστος & ΣΙΑ
Ο.Ε.
Γαλαξίας Super Market
Για Φαντάσου
Γιάννης Κάτσος A.Ε
Γκούφη Σταρ

ΓλυκoΜαγειρέματα
Γλυκειές Αλχημείες by
Stelios Parliaros
Δημήτρης Χατζηβασιλείου
& ΣΙΑ Ο.Ε., τυπογραφική
Δήμος Αθηναίων
Δήμος Ηρακλείου, Δ/νση
παιδείας και πολιτισμού
Ε. & Κ. Στεργίου & Σια
Ο.Ε.
Εθνική Λυρική Σκηνή
Εκπαιδευτήρια Πλάτων
Ελιά
Ελληνική Θεαμάτων
Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου
Ερυθρός Σταυρός

Ζαχαροπλαστείο ΚΑΝΑΡΙΑ
Ηπειρώτικη Βιομηχανία
Εμφιαλώσεων "ΒΙΚΟΣ"
Α.Ε.
Καλάβρυτα CANYON
Κατσαρός
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
LEXIS
Κετσιακίδης Γιώργος,
Βιντεολήπτης
Κοεμτζόπουλος
Τηλέμαχος, Βιντεολήπτης
Κύπελλα Νίκη
Μαρίσιος Μιλτιάδης,
Wedding Cards
Μελινικόν
Μύλοι Σόγιας Α.Ε.

Ναυτικός Όμιλος
Βουλιαγμένης
Νερά ΡΟΥΒΑΣ
Ξενοδοχείο Amanzoe
Οικογένεια Στεργίου
Ομάδα Αεροσφαίρισης
Ηρακλείου
Όμιλος Επιχειρήσεων
Παπαθεοχάρη (Αθηνών
Αρένα)
Οπτικά Μεγγισόπουλος
Ουζερί Μουράγιο
Παιδικά Γλέντια
Παιδικά Πάρτυ Λιμπελούλα
Παιδικά Χωριά ΣΟΣ
Ελλάδος
Παιχνίδια Μουστάκας

Παραμυθοχωριό
Περιοδικό MBIKE
Ποδήλατα ΤΣΙΡΙΚΟΣ
Ποδηλατική Ένωση
Παλαιμάχων Αθλητών
ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.
Στέλιος Λιβανός
ΤΑΤΟΪ club
Τρελοζουζούνια
Τυπογραφική
Υφάσματα ΓΕΤΗ

Ευχαριστούμε τους ακόλουθους χορηγούς
για την συμβολή τους στην εκπλήρωση Ευχής

08dresscode
20th Century Fox
Accessorize
Action Club Hellas
Adam Thanos
Adventure Paintball
Afkos Grammos Hotel
Air Game
Amirandes-Grecotel
Amuse
ANEK LINES
Angelo Evans
Apivita
Art Links
Astir Beach
Athenaeum Intercontinental
Bacardi Hellas
Baladeur
Basis & Basis S.A.
Battlefield Hellas

Blue Palace
Boussias Communications
Boutari Wines
Clownorama
Costa Navarino
Costis PatisserieBoulangerie
CretaAquarium
Cristi Academy
Cyclopolis
Daily Deli
Dell
Dimitressi Bros S.A.
Dinosauria
Diseno
Electra Hotels & Resorts
Elena Syraka Fine Jewellery
Emmantina Hotel
ESET Hellas, προγράμματα
ασφαλείας Η/Υ

Eurotechnica
Eventful Moments
Everest
Eye Catching Photography
Feel Good Entertainment
Flowernet
Fly Parapente
Fotocopy Βάρης
Fotomarket Μαγρίζος
Fox Life Entertainment
Freedom Paragliding
FYE For Your Event
Διοργάνωση Εκδηλώσεων
Glean
Globo
Goody's
GRAPHIKON E.E.
H&M
Happy DJs
Hasbro Ελλάς ΑΕ

Health Assist
Helexpo
HILTON Athens
Holmes Place East Med BV
HOTEL GRANDE
BRETAGNE
ICAP Group A.E.
IKEA
Illusion Events
INDITEX
INFO QUEST
Infobank Hellastat
ING
International Beauty
Emporium, Ltd. - Annick
Goutal
INTERSPORT ATHLETICS
S.A.
J&P Άβαξ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.
Joe Weider

Jumbo
K2 design
Kalimanis S.A.
Kandy Creative
Kiss FM-Alpha-News-Music
Club
KNOT The Bar
Lato Boutique Hotel
Le Massage
Leroy Merlin
Lido Soccer
Lipton Ice Tea
Lithos Hotel Spa
Logicom-group
Lovemade Collection
Macedonia Palace Hotel
MARS Hellas
Mediterranean Cosmos
Property Management SA
Mediterranean Palace

Mega TV
MegaPlace
MF Κομμωτήριο
Mitsis Hotel
Mparok Boutique by Chris
Stratikopoulos
NaLu Beachside Playground
Café
NANOU Donuts
NIKOLIS GROUP S.A.
Odeon Α.Ε.
One & Only_Handmade
creations
Party Mobile Services
PAVLOS-The Flower
Workshop
Perfect Party
Public
Rock Architecture
Skopelos Village

3ο Τάγμα Ελικοπτέρων
Στρατού
Action Park
Agiovlasitis Home
Agrinio Bakery
Animal
Aqua Land Corfu
Arabesque
Attart off road park
Attica Group
Attrattivo
Barbeque
Blanos Sports Park
Booky book
Bowling Center Πειραιά
Candia Strom
Capanna
Claire's
Clean & Carry
Connet
Counter Strike
Crama
Cretaquarium
Data Type
Decorex
Dinosauria
DJ Hardwell
Dream Events
Easy Buy World
e-domus
El Convento del Arte
Fashion Workshop by
Vicky Kaya
Fasma Printing Solutions
Fun bikes
Fundacion FC Barcelona
Funsports LTD
Garcon Brasserie
Genevieve Majari
GIMSA
Giochi preziozi
Gleosal
Global Sat Α.Ε.
Go Kart Αγιος Κοσμάς
GoKartEnter
Graffity
Greek Design IKE
Hammam
Ideal Bikes
IGE S.A.
Inglot
Johnny And Sissy
Kalkito
Kite Boarding School
Kryolan Hellas
Mac Arthur Glen
magenda VideoPro
Magic Garden
Mango
Martino (Csatari Attila)
MOB Κυριαζής

Monsoon
Mundialito
Must Dive
My Wall
NINTENDO
Novacom
Octopus
On-Noir Productions
Pet World
Pets Stop
Playcity
Playtime
Polat
Polis bikes
poof-o-mania
Poseidon glass bottom boat
Quality Catering Services
Quest Holdings S.A.
Reason 2
Red Zeppelin
Road Show
Silky curtains
Sitting
Smart Park
Smart-Teck
Sofita Studio
Solution
Ster Cinemas
Stickit
T-Bar (Σβώλου)
TEO POSITIVE
The Blender Gallery
The Spidey Party
To Eργαστήρι
Toysland
Vassilikos Import-Trade
Volta Fun Town
Ye Squrvy Dogs
Yukon Advanced Optics
Worldwide
Zegetron SA
Α.Κυρίτσης ΜΟΝ ΙΚΕ
Άβυσσος Αδαμίδη Αφοι
ΟΕ
Αδαμόπουλος
ΑΕΚ ΠΑΕ
Αθλ. Σύλ. Μαχητ. Τεχνών
Λεύκαρος
Ακαδημία επιτραπέζιας
αντισφαίρησης
Ακαδημία
Ταχυδακτυλουργών
Αρχαιολογικός χώρος
Κνωσός
Αρχαιοπρεπές Οπλητικό
Άγημα Λεωνίδας
Αστεροσκοπείο Πεντέλης
Ατελιέ Ζούλιας
Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών
Αφοί Εμμανουηλίδη ΟΕ
Βασίλας Χρ. & ΣΙΑ ΕΠΕ

Βαφειάδης Δημήτρης,
Τοποθετήσεις
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Γεώργιος Θεοτόκης &
Υιοι ΟΕ
ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
Γκόρτσος Χρήστος,
Τραγουδιστής
Δ. Μητράκος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Δήμος Θεσσαλονίκης
Διαμαντής Catering
Διευθυντής 1ου ΕΠΑΛ
Τρικάλων
ΔΙΛΖΑ ΑΕΕ
Εnzo De Cuba
Εκτύπωσέ το
Ελευθερίου ΑΕ
Έλληνες Κένταυροι
Ελληνική Ομοσπονδία
Ξιφασκίας
Επαγγελματική Σχολή
Χορού Καφαντάρη
Επιπλοτεχνική
Ευεξία
Ευθυμίου Βασιλική,
φούρνος
Ζηκίδου Ε. & Χ. Ο.Ε.
Ζυγουλιάνη Δέσποινα
Ζυμαρίδης Wood well
Θέατρο Vault
Ιbm magicians
Ιππικός Όμιλος Πάρκο
Αντώνη Τρίτση
Καθημερινή
Καρτ Θήβας ''Αλάνας''
Κατασκευαστική
Μοσχοβάκης
Κάτσιος
ΚΑΥΚΑΣ
Καφενείο Το Νέον
Κοζαϊτης Μάρκος, Γκράφιτι
Κοσμηματοπωλείο
Λαλαούνης
Κούλης Ευάγγελος,
Καθρέπτες
Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος
Κωνσταντινίδης
Λάβδας
Μagic city
Μetro Ντόβελλος κ ΣΙΑ
Μαγικό Ραβδί
Μαθήματα Μαγειρικής
Μάνατζερ Φιλιππίδη
Πέτρου
Μαρμελάδα ΙΚΕ
Μεσαιωνικό Ρόδου
Μοιράζομαι
Μουντζούρη Αθηνά,
γραφίστρια
Μουσείο Αμφίπολης

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
Μπαμ Fireworks, Εvents
production
Μπαρμπαστάθης
Μπιζζζ
Νatura Home
Νylaya Spa
Νίκη ΑΒΕΕ
Ο Φούρνος της Χαράς
Ολυμπιακός ΠΑΕ
Ομάδα Αεροσφαίρισης
Ηρακλείου
Όμιλος Καστελόριζο
Ουζάδικον το Μπακάλικο
ΠΑΕ ΠΑΟΚ
Παιδότοπος Peter Pan
Παναθηναϊκός
Πανδαισία
Παντελής Παντελίδης
Παπακωνσταντίνου
Χρήστος, Γκράφιτι
Παπακώστας Βασίλης, DJ
Πελαγία Ζήτη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Πλανητάριο
Πράξεις και Πράξις
Εκπαιδευτήρια
Πρόεδρος Ελληνικής
Κοινότητας Βαρκελώνης
Πρόσκοποι Δωδεκανήσου
Πύργος Πετρέζα
Πυροσβεστικό Σώμα
Ρυθμός Stage
Σκλαβενίτης
Σπυροπούλειο, Θέατρο
Σκιών
Σύλλογος Ιστορικών
Αυτοκινήτων Β.Ε.
Σωματείο Ξεναγών Κρήτης
& Σαντορίνης
Τα Αηδονάκια
Τιμολέων Τιραμόλας
Το Πολύτεχνο
Τσάβαλος Εκκλησιαστικά
Υπουργείο Δημοσίας Τάξης
& Προστασίας του Πολίτη
Φετάχι Αστρίτ,
Βιντεοσκόπηση
Φραγγίδου Νάντια,
Φαρμακείο
Φυτώρια Αντεμισάρη Α.Ε.
Αγιογράφοι
Αλεξοπούλου Αθήνα
Αργυρόπουλος
Κωνσταντίνος
Βουλδή Γεωργία
Γεωργαντώνης Στέλιος
Κεχαγιόγλου Eλένη
Κρητικού Αρετή
Παπασταύρου
Κωνσταντίνος

Πολύζου - Τάγκα Πηνελόπη
Ρασιώτη Αναστασία
Στεργιάννη - Τόντου
Βασιλική
Τσιβγέλης Θανάσης
Ζωγραφείον Εικόνων
Ανθοπωλεία
Red Box Days
Γκέντζος Κώστας
Κατερίνα Καουρή
Σύλλης Μανώλης
Ελαιοχρωματιστές
DLT Engineering
Δημητρακόπουλος
Απόστολος
Κυριακίδης Ηλίας
Ρομέο
Εστιατόρια
Al-Pino restaurant
George's Steak House
La Strega
Palmie Bistro
Pirouni Food Court
V'ammos restaurant
Η στροφή
Λάδι & Ρίγανη
Λάμπρος Εστιατόριο
Moorings
Παραδοσιακό
Μεζεδοπωλείο «Δίαυλος»
Πιάτσα Καλαμάκι
Προκομένες
Ταβέρνα η Βοσκοπούλα
Το Μακαρόνι
Το Πηρούνι
Το Χάνι
Ζαχαροπλαστεία
Bitter Sweet Patisserie
Cap Cap
Costis, Patisserie
Crème Chocolate
MOUS ζαχαρολαστείο
Passarella
Sweet heart
Γκρίτζας Ιωάννης
Δέσποινα Ζαχαροπλαστείο
Εντελβάις Ζαχαροπλαστείο
Ζαχαροπλαστείο Βλάχος
Ζαχαροπλαστείο Γιάννης
Ζαχαροπλαστείο
Δημητρακάς
Ζαχαροπλαστείο Πάπουλας
Κων/νος Πέλλα
Ζαχαροπλαστείο
Χατζηφωτίου
Λοτσάρης Ζαχαροπλαστεία
Ντάνος

Σιδηρόπουλος Γιώργος
Στάνη
Χιωτάκης Νεκτάριος
Ζωγράφοι
Μηλιαράκη Ασπασία
Μηλιοπούλου Αλεξάνδρα
Παπαμιχαλόπουλος
Κωνσταντίνος
Κομμωτήρια
TEO
Καλλιόπη Βενιού
Μεταφορικές
Γαλαμάτης Σταύρος
ΙΜΕ Δωδεκανήσου
Μεσσηνιακές Διαδρομές
Μεταφορική Επείγον
Μεταφορική Κρήτης
Μεταφορική Παχής
Τσιριγγάκης και ΣΙΑ ΟΕ
Ξενοδοχεία
ABC Ξενοδοχείο
Apollo Resort Art Hotel
Giannoulis hotels and
resorts
Grecotel Pallas Athena
Hotel London
Hyatt Regency Thessaloniki
Marpessa Hotel
Parnis Pallas Hotel
President Hotel
Sani Resort
Blue Sky City Beach Hotel
Porto Palace Hotel
Santikos Collection
Mitsis Hotels
Ξενοδοχείο Αιγιαλός
Ξενοδοχείο
Οικοπεριηγητής
Όασις Hotel
Τιτάνια Ξενοδοχείο
Φωτογράφοι
Art Photo Μουρτζιάπης
Fotomaris-Photography
Video
Ακριτίδης Άρης
Αναγνωστόπουλος Αντρέας
Σηφακάκης Γιώργος
Φωτογραφείο Ακριτίδης

σχεδιασμός με την ευγενική χορηγία της

Σας ευχαριστούμε θερμά
για την υποστήριξή σας!

Μαρία, 9
Θέλω να γίνω πριγκίπισσα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ

Αθήνα Λ.Βουλιαγμένης & Καραϊσκάκη 23, Γλυφάδα, 16675 | Τ. 210 9637660 & 7 | F. 210 9637774 | E. info@makeawish.gr
Θεσσαλονίκη Καρατάσου 1, 54626 | Τ. 2310 523978 | F. 2310 523979 | E. thess@makeawish.gr

www.makeawish.gr
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