




Που έγινε 

πραγματικότητα; 

Λεάντρα, 6…  
Εύχομαι να γίνω η γοργόνα Άριελ! 





που 

μεταμόρφωνε 

την  

ζωή σου; 

Κωνσταντίνος, 9 …  

Εύχομαι να γνωρίσω τον  

Γιάννη Αντετοκούνμπο! 





AN 
μπορούσες να  

κάνεις μία Ευχή  

ενός παιδιού 

πραγματικότητα; 





H Αποστολή μας  

Στο Make-A-Wish®, εκπληρώνουμε τις πιο βαθιές 

επιθυμίες παιδιών 3 έως 18 ετών,  

με πολύ σοβαρές ασθένειες, προσφέροντάς 

τους εμπειρίες που σκοπό έχουν να τα 

μεταμορφώσουν.  



Πρόγραμμα Αστέρι της Ευχής-Wish Star 

Πρόκειται για ένα χάρτινο Αστέρι των €2 στην μπροστινή όψη του οποίου 

υπάρχει το μήνυμα Μοιράσου-τη-Δύναμη-Μιας-Ευχής και στο πίσω  

μέρος δίνεται η δυνατότητα στον κάτοχό του να γράψει τη δική του Ευχή.  

 
 
  



Ορίστε τη δική σας ημέρα υποστήριξης 

στον οργανισμό και φορέστε το Αστέρι 
της Ευχής με τη μορφή lanyard για το 

λαιμό! 

Lanyard Αστέρι:2.5€ 

Πρόγραμμα Wish Star Day 



Wish Star Sponsor 

Προτείνετε σε ένα εργαζόμενο να 

αναλάβει να προωθήσει το πρόγραμμα 

Αστέρι της Ευχής στους συναδέλφους. 

 

Θα σας αποδώσουμε με παρακαταθήκη 

και όσα Αστέρια επιθυμείτε χωρίς καμία 

δέσμευση και στο τέλος της ενέργειας θα 

μας αποδώσετε το ανάλογο ποσό. 

 

 

 



Αν πραγματοποιείτε κάποια 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή παροτρύνετε 

τους παρευρισκόμενους να στολίσουν το 

δέντρο ενισχύοντας το Αστέρι της Ευχής! 

Στολισμός Δέντρου 



Mε 2€ μπορείτε να αποκτήσετε δυο 

μικρά αυτοκόλλητα σε σχήμα αστεριού 

για τον εταιρικό σας στόλο 

αυτοκινήτων, εφόσον διαθέτετε.  

Star your Car 



Σε περίπτωση που κάποια επιχείρηση 

θέλει να συνδράμει με ένα μεγάλο 

αριθμό Αστεριών ως ευχετήριες κάρτες 

υπάρχει η δυνατότητα να εκτυπωθεί και 

το λογότυπό της στο πίσω μέρος του 

Αστεριού! 

 

Μin αριθμός Αστεριών: 1000 – 

2.5€/Aστέρι 

Co-branded Αστέρι της Ευχής 



Κάντε την Επιχείρησή σας Πρεσβευτή του  

«Αστεριού της Ευχής» του Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος και 

μοιραστείτε με τους εργαζόμενούς σας  

τη Δύναμη-Μιας-Ευχής με μια δική σας πρωτοβουλία! 

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας στα… 

 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Υπεύθυνος προγράμματος: Χάρης Πατούνης  

Τηλ. : 210 – 9637660 & 7, 6946 856934  

Φαξ: 210 - 9637774-5  

Email: wishstar@makeawish.gr.  

 

 

…και ελάτε να συζητήσουμε τις δικές σας ιδέες και πως θα τις μετατρέψουμε σε μαγικές εμπειρίες!  

Υλοποιήστε μια δική σας ιδέα! 

mailto:wishstar@makeawish.gr


Έχετε την ευκαιρία να προσφέρετε  

χαρά και 

 ένα θετικό αντίκτυπο 

στις ζωές παιδιών και οικογενειών 

που δοκιμάζονται 

Στο Make-A-Wish, εκπληρώνουμε τις πιο βαθιές επιθυμίες παιδιών  

από 3-18 ετών με σοβαρές και απειλητικές ασθένειες, ενισχύοντας 

τον αγώνα τους για ζωή με Χαρά, Δύναμη και Ελπίδα.  



Ενδεικτικές προτάσεις συνεργασίας 
Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές των παιδιών 

που δοκιμάζονται σκληρότερα από όλα! 

Χριστουγεννιάτικες κάρτες…  

Χριστουγεννιάτικες κάρτες - δημιουργία 
παιδιού Ευχής!  

1,5€ + ΦΠΑ με φάκελο 

  

Σημειώσεις: 

παράδοση 15 ημέρες μετά την παραγγελία 



Ενδεικτικές προτάσεις συνεργασίας 
Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές των παιδιών 

που δοκιμάζονται σκληρότερα από όλα! 

Ηλεκτρονική Χριστουγεννιάτικη 

κάρτα…  

Χριστουγεννιάτικες κάρτα αποτελούμενη από ζωγραφιές παιδιών Ευχής!  
Customized ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας, με λογότυπο και τις 

δικές σας μοναδικές ευχές! 
 

  

Σημειώσεις: 

το κόστος της ηλεκτρονικής μας κάρτας είναι 400€. 

Ζητήστε μας να σας αποστείλουμε το demo! 



Ενδεικτικές προτάσεις συνεργασίας 
Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές των παιδιών 

που δοκιμάζονται σκληρότερα από όλα! 

Χειροποίητα Δώρα  

για καλό σκοπό!  

Χειροποίητο Γούρι Press papier! 

Διατίθεται με φούντα σε διάφορα χρώματα.  

7€ λιανική τιμή 

  

Σημειώσεις: 

παράδοση 20-25 ημέρες μετά την παραγγελία 

δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της συσκευασίας δώρου 



Ενδεικτικές προτάσεις συνεργασίας 
Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές των παιδιών 

που δοκιμάζονται σκληρότερα από όλα! 

Χειροποίητα Δώρα  

για καλό σκοπό!  

Χειροποίητο Γούρι σε ξύλο! 

Διατίθεται με φούντα σε διάφορα χρώματα.  

7€ λιανική τιμή 

  

Σημειώσεις: 

παράδοση 20-25 ημέρες μετά την παραγγελία 

δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της συσκευασίας δώρου 



Ενδεικτικές προτάσεις συνεργασίας 
Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τις ζωές των παιδιών 

που δοκιμάζονται σκληρότερα από όλα! 

Λαχειοφόρος Αγορά 
Προμηθευτείτε λαχνούς για τους εργαζομένους σας και ενισχύστε το Έργο του  

Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος)!  

Τα δώρα μας: 
1 ημερήσια κρουαζιέρα από τη Signature Travel - 3ήμερη διαμονή Σαντορίνη στοAressana Hotel 

2 ακτοπλοϊκά τις Hellenic Seaways - 3ήμερη διαμονή Ρόδος στο Sheraton Hotel 

Spa - Al Hammam - Είδη Camping από την Resoul Hellas 

Δωροεπιταγή  από τις Εκδόσεις Άγκυρα - 2ήμερη διαμονή Τρίκαλα Κορινθίας στο Ξενώνας Νύμφες 

Δωροεπιταγές από το Φαρμακείο Placebo - 3ήμερη κρουαζιέρα από τη Celestyal Cruises 

1 γυναικεία τσάντα από το gAromata.gr - 2ήμερη διαμονή σε bungalow στο Cape Sounio 

1 ετήσια συνδρομή από τα Γυμναστήρια Java - 1 δείπνο στο Dinner in the Sky 
 

Η παραλαβή των λαχνών σας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής,  και ο κάθε λαχνός έχει  ένα μοναδικό αριθμό. Η ηλεκτρονική 

κλήρωση θα λάβει χώρα το Φεβρουάριο στη «Βραδιά του Ευχαριστώ» που διοργανώνουμε και οι τυχεροί λαχνοί θα αναρτηθούν στο 

website μας, μια ημέρα μετά. Ο κάθε λαχνός στοιχίζει 3€. 

 



Θα ευχόσασταν να ταξιδέψετε; το ίδιο και … 

 
 

 

• … η Ζωή, 5 ετών, πάσχει από Λευχαιμία και ευχήθηκε ταξιδέψει  στη 

Ρόδο! (€2.235,25) 

 

• … ο Ιωάννης, 7 ετών, που πάσχει από Ιστοκυττάρωση και ευχήθηκε να 

ταξιδέψει στην Ρόδο! (€2.597,27) 

 

 

 
 

*Μέρος του κόστους της Ευχής έχει υιοθετηθεί, το ανωτέρω ποσόν είναι το υπόλοιπο 

 

Υιοθετήστε μια Ευχή…  

Μια ευχή που ίσως να ήταν και  δική σας! 



Θα ευχόσασταν να γνωρίσετε κάποιον; το ίδιο και … 

 
 

 

• …η Αγγελίνα, 9 ετών, που πάσχει από Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία 
και ευχήθηκε να γνωρίσει τους Survivors! (€4.438,68) 

 

• … ο Ιωάννης, 9 ετών, που πάσχει από Λευχαιμία και ευχήθηκε να 
γνωρίσει τον  Κώστα Μήτρογλου! (€1.134,09) 

 

 

 

 
 

*Μέρος του κόστους της Ευχής έχει υιοθετηθεί, το ανωτέρω ποσόν είναι το υπόλοιπο 

 

Υιοθετήστε μια Ευχή…  

Μια ευχή που ίσως να ήταν και  δική σας! 



Θα ευχόσασταν να αποκτήσετε κάτι; το ίδιο και … 

 
 

• … η Ζαφειρία , 6 ετών, που πάσχει από Οξεία Λεμφοβλαστική Λευχαιμία 
και ευχήθηκε να αποκτήσει ένα δεντρόσπιτο! (€4.504,49) 

 

• … η Κατερίνα, 7 ετών, που πάσχει από Αστροκύτωμα και ευχήθηκε να 
αποκτήσει ένα δωμάτιο LAlaloupsy! (€715,97) 

 

• … η Σαγα, 14 ετών, που πάσχει από Σάρκωμα Ewing και ευχήθηκε να 
αποκτήσει μια κάμερα Go Pro! (€637,80) 

 

 

 
 

*Μέρος του κόστους της Ευχής έχει υιοθετηθεί, το ανωτέρω ποσόν είναι το υπόλοιπο 

 

Υιοθετήστε μια Ευχή…  

Μια ευχή που ίσως να ήταν και  δική σας! 



Θα ευχόσασταν να γίνετε ή να ζήσετε κάτι ; το ίδιο και … 

 
 

• … ο Θεόφιλος, 5 ετών, που πάσχει από Non Hodgkin Λέμφωμα και  
ευχήθηκε να γίνει δεινόσαυρος! (€550) 

 

• … η Λεάντρα, 6 ετών, που πάσχει από νεφροβλάστωμα και ευχήθηκε να 
γίνει γοργόνα Άριελ! (€896,51) 

 

• … ο Κωνσταντίνος, 14 ετών, που πάσχει από Σάρκωμα Ewing και ευχήθηκε 
να γίνει μοντέλο! (€650,05) 

 

 

 
 

*Μέρος του κόστους της Ευχής έχει υιοθετηθεί, το ανωτέρω ποσόν είναι το υπόλοιπο 

 

Υιοθετήστε μια Ευχή…  

Μια ευχή που ίσως να ήταν και  δική σας! 



 

Το Κόστος Κάθε Ευχής προσδιορίζεται από τις κάτωθι 

παραμέτρους: 
 

 Τα άτομα που συμμετέχουν στην Ευχή  (οικογένεια) 

 

 Τον εμπλουτισμό της Ευχής (ενδιαφέροντα του παιδιού) 

 

 Τα σχετικά λειτουργικά κόστη του τμήματος Ευχών 

 

 Τον τόπο που πραγματοποιείται 

 

 Τις Δωρεές σε είδος 

 



Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τις 

ζωές των παιδιών που δοκιμάζονται 

σκληρότερα από όλα! 



“Θέλω το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) να οργανώσει ένα 
φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και  
Εθνικής Ομάδας 2004 και τα έσοδα να δοθούν στο Παιδοογκολογικό 
τμήμα του ΑΧΕΠΑ.”  
 



Παιδί Ευχής, 9… 

Εύχομαι να ζήσω την εμπειρία του Survivor! 



Ελένη, 5...  

Εύχομαι να δώσω δώρα σε άπορα παιδιά! 



Νεφέλη, 4, λευχαιμία  

Θέλω να γίνω στρουμφίτα στο 

στρουμφοχωριό 

“Όταν γυρνούσαμε σπίτι, 

η Νεφέλη είπε : τι ωραία 

μέρα σήμερα! έγινε η 

ευχή μου. Έγινα 

στρουμφίτα! Μετά την 

εκπληκτική δουλειά του 

“Κάνε Μια Ευχή” για την 

πραγματοποίηση της 

ευχής της Νεφέλης, οι 

ευχές όλων αυτών των 

υπέροχων παιδιών θα 

κάνουν και τη νέα μας 

περιπέτεια να περάσει 

γρήγορα.”  
Μένια, μητέρα Νεφέλης 



Ανδρέας, 10 ετών (1ο παιδί Ευχής στην Ελλάδα):  

“Όταν ένα απίστευτο όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα, τότε και το 
όνειρό σου να γίνεις καλά έρχεται πιο κοντά” 

 Το Make-A-Wish® (Κάνε-Μια-Ευχή
SM

 Ελλάδος) 

ξεκίνησε το 1996 και μέχρι σήμερα έχει 

πραγματοποιήσει πάνω από 1.650 ευχές.  

 450+ εθελοντές  σε όλη την Ελλάδα. 

 Εισροές μόνο από προγράμματα, 

εκδηλώσεις, χορηγίες, δωρεές. Ουδεμία 

χρηματική υποστήριξη από το κράτος ή άλλον φορέα.  

 Ετήσιος διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος 
από την εταιρεία Ορκωτών Λογιστών ERNST & YOUNG. 

 Διεθνείς Διαπιστεύσεις (• 4 στα 4 αστέρια του 

Charity Navigator για 9 έτη, αναγνώριση «Best in 

America» για εξαιρετική απόδοση, • οικονομική 

διαφάνεια και υπευθυνότητα, • συνεργασία με τα 

Ηνωμένα Έθνη, • «Better Business Bureau Standards») 





5 Κατηγορίες Ευχών 
Σκοπός μας όχι απλώς η υλοποίηση της Ευχής αλλά η δημιουργία μίας 

αξέχαστης εμπειρίας για τα παιδιά και τις Οικογένειες! 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ 

ΓΝΩΡΙΣΩ... 
 

τον Αϊ Βασίλη  

 

5 ετών 
 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ 

ΑΠΟΚΤΗΣΩ... 
 

 ένα laptop 

 

10 ετών 
 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ 

ΠΑΩ... 
 

στην Κρήτη 

 

11 ετών 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ 

ΓΙΝΩ ... 
 

πυροσβέστης 

 

5 ετών 

 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ 

ΖΗΣΩ ΜΙΑ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ... 
 

να φτιάξω κέικ 

στο δάσος 

 

3 ετών 



Μοιραστείτε-Τη-Θεραπευτική-Δύναμη- 

Μιας-Ευχής 

και ΜΑΖΙ μπορούμε να αλλάξουμε ζωές 

 

 
 

 

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας! 


