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Με το Αστέρι της Ευχής
εκπληρώνουμε ευχές
μεταμορφώνουμε ζωές

Εύχομαι να χαρίσω δώρα
σε άπορα παιδιά

Ελένη, 5



Η Δύναμη 
ενός Αστεριού



Πρόκειται για ένα χάρτινο Αστέρι που 
διατίθεται με τη συμβολική δωρεά των €2. 

Στην μπροστινή όψη του υπάρχει το μήνυμα 

Μοιράσου-τη-Δύναμη-Μιας-Ευχής

και στο πίσω μέρος δίνεται η δυνατότητα 
στον κάτοχό του να γράψει τη δική του 

Ευχή. 

Ραφαέλλα
Παιδί ευχής, εθελόντρια, μητέρα

Κλείστε τα μάτια σας…
Για λίγο… 

Και σκεφτείτε ότι έχετε αρκετή δύναμη…



Ελένη, 10… Εύχομαι να
αποκτήσω ένα 
δεντρόσπιτο!

Αν το Αστέρι της Ευχής
φτάσει σε όλη την Ελλάδα…

Θα μπορούμε να εκπληρώνουμε 
τις ευχές όλων των παιδιών που 

το έχουν ανάγκη

Σήμερα εκπληρώνουμε όλες τις 
ευχές που φθάνουν στο γραφείο 

μας. 

Αν το Αστέρι της Ευχής φτάσει σε 
όλα τα σχολεία, θα μπορέσουμε 
να κάνουμε το έργο μας γνωστό 

σε όλα τα παιδιά που νοσούν.

Κλείστε τα μάτια σας…
Για λίγο… 

Και σκεφτείτε ότι έχετε αρκετή δύναμη…



Ελένη, 10… Εύχομαι να
αποκτήσω ένα 
δεντρόσπιτο!

Αν με τη βοήθεια σας…

εκπληρωθεί αυτή η 
ευχή ενός παιδιού…

θα μεταμορφώσει τη 
ζωή του! 



Ελένη, 10… Εύχομαι να
αποκτήσω ένα 
δεντρόσπιτο! Σήμερα οι ανάγκες μας 

έχουν αυξηθεί ενώ αντίθετα 
οι μεγάλες δωρεές 

έχουν εκλείψει.

Για το λόγο αυτό, διαδίδουμε
το όραμά μας και, σε κάποιες 

περιπτώσεις, αντλούμε 
πόρους μέσα από πληθώρα 

προγραμμάτων που 
υλοποιούμε.

Το μεγαλύτερο και μακροβιότερο 
πρόγραμμά μας είναι το 

Αστέρι της Ευχής!



To Aστέρι της Ευχής είναι από τα 
μεγαλύτερα προγράμματα 
ευαισθητοποίησης  για παιδιά που 
παλεύουν για τη ζωή τους.

Η δομή του απευθύνεται:
-Σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας με 
την υποστήριξη του Υπουργείου 
Παιδείας
-Σε μεγάλες εταιρείες και 
επιχειρήσεις
-Σε απλούς ιδιώτες
-Σε κάθε φορέα ή Δήμο που θέλει
να υποστηρίξει το πρόγραμμα

Παρουσίαση του Προγράμματος

Αποτελεί ένα από τους βασικούς μας τρόπους ώστε να συνεχίζουμε να 
υπάρχουμε! Περισσότερες από τις μισές ευχές καλύφθηκαν για το 2017 
από το Αστέρι της Ευχής!



2019
21η χρονιά

2019
• 1850 σχολεία

• 130.000 μαθητές
• 5200 εκπαιδευτικοί
• 1.000.000 άνθρωποι

ενημερώθηκαν

1.800.000
άνθρωποι έχουν
ενεργοποιηθεί

350 
εταιρείες

3.000.000 άνθρωποι
έχουν δει ένα 

Αστέρι της 
Ευχής

625.000
μοναδικοί
δωρητές 

Ήξερες ότι…



Εγκεκριμένη ενέργεια

19,8 % των συνολικών δωρεών αποτελούν τα 
λειτουργικά έξοδα του προγράμματος

Για το 2019 θα χρειαστεί να ξοδέψουμε…

Μερικές από τις ανάγκες μας…

• Εκτύπωση υλικού και αστεριών για
250.000 παιδιά (αστέρια, βραχιολάκια, αφίσες)

• Αποστολή υλικού σε 1400 σχολεία
• 3500 κλήσεις τηλεφώνου από ομάδα εθελοντών
• Μισθοδοσία 2 υπαλλήλων
• Παραγωγή τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού spot

https://www.protothema.gr/greece/article/529051/simadikes-diakriseis-gia-to-make-a-wish-/


Ένα διαφορετικό άναμμα δέντρου
Με το Αστέρι της Ευχής μπορείτε…

• Να στολίσετε ένα δέντρο για το Κάνε-Μια-
Ευχή Ελλάδος στην κεντρική πλατεία του 
Δήμου

• Να προμηθευτείτε Αστέρια για το στολισμό 
των δέντρων των υπηρεσιών του Δήμου και 
να ενεργοποιήσετε τους εργαζόμενους

• Να αφιερώσετε την έναρξη των
Χριστουγέννων στο Δήμο καλώντας τους 
δημότες να προμηθευτούν Αστέρια της Ευχής

• Να ενεργοποιήσετε τα σχολεία να 
υλοποιήσουν το πρόγραμμα συμμετέχοντας 
στη γιορτή 

…. και να καταφέρετε να υιοθετήσετε μια ευχή 
ενός παιδιού του που πάσχει από μια απειλητική 
για τη ζωή του ασθένεια!



Κόρινθος Χαλκίδα

Άργος
Άνδρος

Κέρκυρα

Φυλή

Μερικά από τα ταξίδια του Αστεριού…

Ηράκλειο Κρήτης



Golden Hall

Χριστουγεννιάτικο χωριό - ΟΑΚΑ
Aθήνα

Σύνταγμα

Μερικά από τα ταξίδια του Αστεριού…

Κλασσικός 
Μαραθώνιος




