
Εύχομαι να αποκτήσω έναν καλό υπολογιστή 
για να παίζω παιχνίδια

Γιώργος, 7
οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Η «θεραπεία» ψυχής για τα 
παιδιά με σοβαρές ασθένειες



Εύχομαι να αποκτήσω ένα δωμάτιο με πριγκίπισσες
Αλεξάνδρα, 5

ρετινοβλάστωμα

Εκπληρώνουμε ευχές παιδιών 3 - 18 ετών 

που νοσούν από πολύ σοβαρές ασθένειες

Η εκπλήρωση της ευχής των παιδιών με σοβαρές ασθένειες 

μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για τη ζωή τους. 

Αντικαθιστά τον φόβο με την αυτοπεποίθηση, τη 

θλίψη με τη χαρά και το άγχος με την ελπίδα. 

Η ψυχική και συναισθηματική υγεία παίζει μεγάλη σημασία στις θεραπείες και 

μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη σωματική υγεία. 

Για αυτό και η εμπειρία της εκπλήρωσης της ευχής καθίσταται αναγκαία. 

Δεν είναι απλά μια ευχή ή ένα δώρο. Είναι πολλά παραπάνω. 

Είναι φως στο σκοτάδι. Είναι δύναμη. Είναι ελπίδα. Είναι ζωή.

Είναι o τρόπος να ξαναγίνει ένα παιδί, παιδί,  ξαναβρίσκοντας 

την παιδικότητα και την αθωότητα που χάθηκαν βίαια λόγω της ασθένειας.



«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. 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 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.»
Βασίλης Παπαδάκης

Παιδίατρος  Αιματολόγος -Ογκολόγος, 
Τμήμα Παιδιατρικής Αιματολογίας-Ογκολογίας (ΤΑΟ)

Νοσοκομείο Παίδων«Η Αγία Σοφία»

87 % των γονέων και των παιδιών μας 
δηλώνει ότι η  εκπλήρωση της ευχής αποτέλεσε ορόσημο 

για την πορεία της θεραπείας

99% των γιατρών 
δηλώνει ότι η εμπειρία της ευχής ανακούφισε τις 

οικογένειες από το μετατραυματικό στρες της ασθένειας
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Εύχομαι να αποκτήσω το δικό μου kart
Δημήτρης, 12
λέμφωμα Burkitt

ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΕΥΧΕΣ!

Ο Οργανισμός μας ανταποκρίνεται 
σε όλα τα αιτήματα αρκεί το παιδί 
να πληροί τα κριτήρια:

ηλικία 3-18 ετών

είδος ασθένειας (κρίσιμη για τη ζωή, 
δυνητικά αναστρέψιμη)

νοσηλεία ή διάγνωση στην Ελλάδα



230 ευχές σε όλη την Ελλάδα (2020: 202 ευχές)

κάθε 38 ώρες εκπληρωνόταν μία ευχή παιδιού (κανονικός 
ρυθμός covid free: κάθε 30 ώρες)

κατά Μ.Ο. απαιτείται η συμβολή 23 ανθρώπων στην 
οργάνωση κι εκπλήρωση μίας ευχής

περισσότεροι από 1.200 εθελοντές στηρίζουν το έργο μας

παρουσία εθελοντών σε 20 τμήματα, 9 νοσοκομείων και σε 
2 ξενώνες & συνεχής επαφή με 76 επαγγελματίες υγείας σε 
δομές φροντίδας παιδιών

περισσότερες από 2.900 ευχές έχουν εκπληρωθεί από το 
1997 στην Ελλάδα!

…το 2021 σε αριθμούς



ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΩ...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩ...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΓΙΝΩ...

ΕΥΧΟΜΑΙ ΝΑ ΖΗΣΩ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ…

Εύχομαι να αποκτήσω ένα καινούριο δωμάτιο
Εμμανουηλία, 10

Κατηγορίες Ευχών



…το 2021 σε αριθμούςΕκπληρωμένες ευχές ανά κατηγορία

Εκπληρωμένες ευχές ανά τύπο ασθένειας σε απόλυτο αριθμό



Βασικό θέμα ευχής & wish anticipation
(αντικείμενα, εισιτήρια για ταξίδια, διαμονή, συναντήσεις με την 
οικογένεια, μεταφορά οικογένειας στο χώρο εκπλήρωσης ή 
φιλοξενίας, wish anticipations) 

Λειτουργία τμήματος ευχών 
(τμήμα ευχών με 6 συντονίστριες, 2 υπεύθυνες 
οικογενειών, μία διαχειρίστρια και μία υπεύθυνη έργου)

Το μέσο κόστος ευχής βάσει ελεγμένων οικονομικών στοιχείων 
είναι €4.210 και περιλαμβάνει:

Μέσο Κόστος Ευχής

2.060 €

240 €

1.230 €

680 €

* στο συνολικό μέσο κόστος προστίθεται ένα μέσο ποσό €1.550 χορηγιών σε είδος
(αντικείμενα και υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν από επιχειρήσεις)

Εμπλουτισμός ευχής 
(διακόσμηση/ εκπλήξεις /δώρα για το παιδί και τα 
αδέρφια του, γεύμα/δείπνο/πάρτι εκπλήρωσης)

Λειτουργία γραφείου



Ρευστότητα
14,7 μήνες (χρονικό διάστημα που ο 

οργανισμός έχει επάρκεια λειτουργίας 
εφόσον δεν υπάρξουν έσοδα)

Δείκτης 
εθελοντών/εργαζόμενο

58 εθελοντές αντιστοιχούν 
σε 1 εργαζόμενο

Δείκτης ευχών/εργαζόμενο
14 ευχές αντιστοιχούν 

σε 1 εργαζόμενο

Διακυβέρνηση
Όλα τα διοικητικά όργανα 

απαρτίζονται από εθελοντές:
14μελες Διοικητικό Συμβούλιο

5 επιτροπές (Ευχών, Οικονομικών, 
Επιλογής Μελών Δ.Σ., Προσέλκυσης 

Πόρων, Εκδηλώσεων)
7μελής Ιδρυτική ομάδα

Κατανομή εξόδων

* Τα ιδιαίτερα χαμηλά λειτουργικά κόστη γραφείου οφείλονται 
σε περιορισμένο αριθμό γραφείων (2) και ανάληψη υπηρεσιών 
υψηλού κόστους (π.χ. νομικών, προώθηση και διαφήμισης, κ.ά.) 

από εταιρείες και επαγγελματίες που μας υποστηρίζουν pro 
bono.

Στην Ελλάδα, το Κάνε-Μια-Ευχή ελέγχεται ετησίως από 
την KPMG για την οικονομική του διαχείριση, ενώ 

υπεβλήθη αυτοβούλως σε φορολογικό έλεγχο.



ΔΩΡΕΑ/ 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ 

ΕΥΧΗΣ

ΑΓΟΡΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ 
ESHOP

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ 
ΔΩΡΕΕΣ / 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΣΤΕΡΙ 
ΤΗΣ 

ΕΥΧΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σας χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε 

ΟΛΕΣ τις ευχές που φτάνουν στο γραφείο μας

Το Κάνε-Μια-Ευχή δεν έχει σταθερούς χρηματοδότες και δεν αντλεί δωρεές από τον παγκόσμιο οργανισμό 

ή από οποιοδήποτε ίδρυμα. Κάθε χρόνο το «κοντέρ» των εσόδων μηδενίζει και καλούμαστε να καλύψουμε 

τα κόστη ΟΛΩΝ των ευχών, τα σταθερά κόστη του γραφείου και τους φόρους προς το κράτος. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙ-
ΣΜΟΣ



Η προσήλωση του Make-A-Wish στην οικονομική διαφάνεια καθώς και στη χρηστή διαχείριση των πόρων του, κέρδισαν την 

αξιολόγηση 4 Αστέρων από τον Charity Navigator, τον μεγαλύτερο οργανισμό αξιολόγησης Φιλανθρωπικών οργανώσεων της 

Αμερικής. Η αξιολόγηση αφορά στο σύνολο των παραρτημάτων μια και βασίζεται σε αξιολόγηση δεικτών απόδοσης και 

διαχείρισης που ανά 3μηνο παρέχουν όλα τα Παραρτήματα στον παγκόσμιο οργανισμό.. Ένα από τα Παραρτήματα είναι και το 

Κάνε-Μια-Ευχή το οποίο κάθε χρόνο διακρίνεται στους κόλπους του Make-A-Wish International για την καινοτομία του, την 

ομαδική προσπάθεια που καταβάλλει αλλά και για την ποιότητα εκπλήρωσης των ευχών και τρόπων προσέλκυσης πόρων.

Οι δείκτες που αξιολογούνται είναι 17 συνολικά και βαθμολογούν τη φορολογική συνέπεια, τη διακυβέρνηση, τις ηθικές 

πρακτικές καθώς και τη διαχείριση των πόρων με στόχο τη συντήρηση των λειτουργικών εξόδων σε πολύ χαμηλά επίπεδα και 

πάντα συγκριτικά με τον αριθμό των Ευχών που εκπληρώνονται. 



«Διαγνώστηκα με όγκο εγκεφάλου μέσα σε μία μέρα, πριν 7 χρόνια. 
Ήταν μία ακόμη όμορφη παιδική μέρα που ένα δωδεκάχρονο παιδί, με όρεξη για παιχνίδι και 

όνειρα για το μέλλον του, απολάμβανε ανέμελο. Και, ξαφνικά, όλα σταμάτησαν. 
Το μυαλό άδειασε… και κόλλησε στο παρόν. Στην αρχή… ελπίδα ότι έχει γίνει λάθος, στη 
συνέχεια μούδιασμα, πιο μετά λέξεις κι εμπειρίες σκληρές: χειρουργείο, χημειοθεραπεία, 

ακτινοβολίες… Ό,τι χρειαστεί για να έρθει πιο κοντά το μέλλον, η ελπίδα για τη νίκη. 

Η δική μου περίπτωση ήταν από τις «δύσκολες». Ένιωθα το φάρμακο να κυλάει μέσα μου 
χωρίς αποτέλεσμα. Η χαρά, η δύναμη και η ελπίδα μου εξασθένησαν. Όμως το όνειρο μου 

να γίνω συγκυβερνήτης σε αεροπλάνο δεν έσβησε ούτε τότε. Και το γεγονός ότι ήταν τόσο 
απίθανο να συμβεί, εκείνους τους μήνες με πονούσε ακόμη περισσότερο. 

Όμως, τελικά… αν μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Και το έκανα αλλά 
όχι μόνος μου. Το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος) ήρθε και εκπλήρωσε την πιο βαθιά 

επιθυμία μου την πιο κατάλληλη στιγμή, με τον πιο απίθανο και πρωτότυπο τρόπο!

Πέταξα, ναι! Έγινα πιλότος. Το παιδί που έκρυβα μέσα μου κι είχε χαθεί, ξαναβγήκε στην 
επιφάνεια γεμάτο όρεξη για ζωή, γεμάτο από τη χαρά, τη δύναμη και την ελπίδα που είχε 

χάσει. Δεν ήταν μόνον η εκπλήρωση του ονείρου μου, αλλά όλες οι εκπλήξεις που μου 
ετοιμάσανε, η διακριτικότητά τους, η καλή επικοινωνία με τους γονείς μου και ο σεβασμός 

όλων όσων τους είχαμε εμπιστευθεί. 

Το Κάνε-Μια-Ευχή δεν είναι δώρο, είναι μία εμπειρία ζωής!»

«Κάποια πράγματα στη ζωή δεν τα ξεπερνάμε,
απλώς τα προσπερνάμε» 

Άγγελος, παιδί ευχής και εθελοντής, 
φοιτητής Φαρμακευτικής και Νοσηλευτικής



Εύχομαι να αποκτήσω ένα 
δωμάτιο με μονόκερους

Κωνσταντίνα, 8
Λευχαιμία

Ας δώσουμε όλοι μαζί 

δύναμη στην
ευχή.

Γιατί είναι ο λόγος να 
πιστέψει ένα παιδί ότι όλα 

μπορούν να συμβούν.

Ακόμα και το πιο σπουδαίο. 

Να γίνει καλά.



Κεντρικό Γραφείο Αθήνας
Εθνικής Αντιστάσεως 47 
Δάφνη, 17237 (πλησίον Μετρό Δάφνης)
+30 210 963 7660

ΣΑΣ

Γραφείο Θεσσαλονίκης
Αρτέμιδος 23-25, Θεσσαλονίκη, 54644
+30 2310 523978

E. info@makeawish.gr 

www.makeawish.gr

mailto:info@makeawish.gr

