Ο Σύνδεσμος φροντίζει ώστε η ημέρα της εκπλήρωσης μιας ευχής να είναι ξεχωριστή για το παιδί
προφέροντας εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα η εμφάνιση στο σπίτι του παιδιού των αγαπημένων
του ποδοσφαιριστών, ηθοποιών και τραγουδιστών με τα αυτόγραφα και τα δώρα τους. Η χαρά των
παιδιών που έχουν μπροστά τους τα ινδάλματά τους είναι απερίγραπτη.
Όλοι μαζί ας συμμεριστούμε το αίσθημα της προσφοράς προς τα παιδιά που υποφέρουν από
καρκίνο. Όλοι μαζί ας φέρουμε το χαμόγελο στα πονεμένα τους χείλη. Ας κάνουμε αυτά τα παιδιά
να αισθάνονται χαρούμενα, να απολαύσουν τις χαρές της ζωής.
Όλοι μαζί ας κάνουμε μια ευχή…
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Όνομα:…………………………………………………………….

Προτείνεται από ……......................................

Διεύθυνση:………………………………………………………….

Εσωκλείω επιταγή με αρ. ..............................

………………………………………………………….………………

Εγγραφή Μέλους €10 ..................................

………………………………………………………….………………

Συνδρομή Μέλους €20 ................................

Τηλ. Οικίας ……………….………………….…………………….

Εισφορά ……………….………………….…………..

Τηλ. Κινητό …............................................................…

Υπογραφή Μέλους

E-Mail ……............................................................……..

……………….………………….………………...........

ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Τράπεζα Κύπρου:

0113-01-046830
Λαϊκή Τράπεζα:
055-11-013463
Ελληνική Τράπεζα:
126-01-246432-01
ALPHA Bank :
213-101-004810-9
ΣΠΕ Στροβόλου:
10033-40-13194-4
Τηλέφωνα: 22311277, 22752595, 99448723
Φαξ: 22511887, 22377236
Ε-Mail: kanemiaefxi1@cytanet.com.cy

ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με
καρκίνο και συναφείς παθήσεις «Κάνε μια
Ευχή» ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 από
μια ομάδα γονιών και φίλων παιδιών που
υποφέρουν από καρκίνο, λευχαιμία και άλλες
αιματολογικές παθήσεις.
Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά
και αφιλοκερδώς για επίτευξη των σκοπών του
Συνδέσμου.

Οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων του
Συνδέσμου είναι τρεις: Η εκπλήρωση ευχών
των καρκινοπαθών παιδιών, η οικονομική
υποστήριξη των οικογενειών τους και η
παροχή ψυχολογικής υποστήριξης τόσο
στα παιδιά όσο και στο οικογενειακό τους
περιβάλλον.
Είναι φυσικό οι γονείς να δίνουν μεγάλη
βαρύτητα στη θεραπεία των παιδιών τους.
Από την άλλη, σε πολλές περιπτώσεις λόγω
πολυδάπανων θεραπειών στο εξωτερικό
και της απώλειας εργασίας των γονιών, η
οικογένεια βρίσκεται σε αδύνατη οικονομική
κατάσταση για να εκπληρώσει μια μεγάλη
επιθυμία του παιδιού.

Αποστολή του Συνδέσμου «Κάνε μια Ευχή»
είναι να πληρώνει αυτό το κενό. Να δίνει
κίνητρα ζωής για τα παιδιά αυτά. Η εκπλήρωση
ευχών, όπως η απόκτηση ηλεκτρονικού
υπολογιστή, ταξίδι στη Eurodisney στο Παρίσι,
ταξίδι-προσκύνημα, επίπλωση υπνοδωματίου,
αγορά μουσικού οργάνου και άλλων,
εντάσσεται στο πλαίσιο της ψυχολογικής
υποστήριξης των παιδιών που υποφέρουν από
διάφορες μορφές καρκίνου, που είναι πάρα
πολύ αναγκαία για τη θεραπεία τους. Έρευνες
απέδειξαν ότι τα παιδιά που ζουν ευτυχισμένα
και ισότιμα στην κοινωνία, μέσα σε ένα υγιές
και ωραίο περιβάλλον, έχουν μέχρι και 20%
περισσότερες πιθανότητες ίασης.

Η οικονομική υποστήριξη των οικογενειών των
παιδιών που υποφέρουν από καρκίνο στοχεύει
στη μερική ανακούφιση από τα υπέρογκα
έξοδα και χρέη που υποχρεούνται οι γονείς
να υποστούν, κυρίως όταν πρόκειται για
θεραπείες στο εξωτερικό. Δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις που οικογένειες με καρκινοπαθή
παιδιά καταρρέουν οικονομικά, ξεπουλώντας
ακόμα και το σπίτι τους.

Ο πόνος δεν γνωρίζει σύνορα και
διαχωριστικές γραμμές, αλλά ούτε και χρώμα
δέρματος, θρησκεία, εθνικότητα, κοινωνική
τάξη και οικονομική κατάσταση. Ο Σύνδεσμος
«Κάνε μια Ευχή» έχει πραγματοποιήσει
εκατοντάδες ευχές καρκινοπαθών παιδιών
που προέρχονται από την ελληνοκυπριακή
και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, από τις
θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών,
των Αρμενίων και των Λατίνων, από μικτούς
γάμους Κυπρίων με ξένους καθώς και
από οικογένειες αλλοδαπών που ζουν
στην Κύπρο.

Κατά την εκπλήρωση μιας ευχής τα μέλη του
Συνδέσμου συνοδεύονται και από διάφορα
άτομα ή αντιπροσώπους οργανισμών και
εταιρειών που με διάφορους τρόπους
ενισχύουν το ταμείο του Συνδέσμου, ώστε να
αισθάνονται και αυτοί τη χαρά της προσφοράς
και να αποκτούν μία διαπροσωπική σχέση με
το παιδί που υποφέρει και την οικογένειά του.

Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχονται από
εισφορές των μελών, εκτιμητών και χορηγών
και από διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις
που οργανώνει συχνά ο Σύνδεσμος πάνω σε
εντελώς εθελοντική βάση.

Η ευχή δεν είναι άπιαστο όνειρο...

Let’s all together share the feeling of offering to cancer-afflicted children. Let’s all make those
children feel happy. Let’s make them smile and enjoy life.

MEMBERSHIP APPLICATION
Name:………………………………………………………....…….

Suggested by …….........................................

Address:……………………………………………………....…….

Cheque No. ..................................................

………………………………………………………….………………

Registration fee €10 .....................................

………………………………………………………….………………

Membership fee €20 ....................................

Τel ……………….………………….……………….............…….

Donation ……………….………………….…………..

Mob ….......................................................................…

Member’s signature

E-Mail ……............................................................……..

……………….………………….………………...........

FOR CONTRIBUTIONS: Bank of Cyprus:

0113-01-046830
Laiki Bank:
055-11-013463
Hellenic Bank:
126-01-246432-01
ALPHA Bank:
213-101-004810-9
SPE Strovolou:
10033-40-13194-4
Tel. numbers: 22311277, 22752595, 99448723
Fax: 22511887, 22377236
Ε-Mail: kanemiaefxi1@cytanet.com.cy

OFFICIAL
SPONSOR

The Charity has been founded to fill this
gap: to provide life incentives for the
children. The fulfillment of a wish, such as
the acquisition of a personal computer,
a home theatre, a musical instrument,
furnishing a bedroom or a trip to Euro
Disney in Paris or elsewhere, is part of the
Association’s project to psychologically
help the cancer-affected children, a
fundamental component of their therapy.
Researchers have discovered that ailing
children living in a happy environment and
being treated as equals by the society have
more chances to be cured than others.

The Cyprus Association “Kane mia Efhi”
(make a wish) for cancer-afflicted children
was founded in November 1997 by a group
of parents of children suffering from cancer,
leukaemia and other blood diseases.
All Board members and the Association’s
members and friends offer their services
voluntarily and selflessly.

The Association focuses its activities on
three main pillars: the fulfillment of the best
wishes of the cancer-afflicted children, the
economic support of their families and the
psychological support of the children and
members of their immediate environment.
Naturally parents give emphasis on the
children’s treatment. On many occasions,
because of the expensive treatments
abroad and loss of job, families are not in
a position to respond to a wish expressed
by their children.

Pain has no boundaries and does not
recognise skin colour, religion or ethnicity.
The Association has fulfilled scores of
wishes of Greek Cypriot and Turkish
Cypriot cancer-affected children. Other
beneficiaries come from the Maronite and
Armenian groups, mixed marriages of
Cypriots with foreigners or aliens living
in the island.

The economic support the Charity offers
for families of children suffering from
cancer aims at the partial relief from the
accumulated expenses and debts facing
the parents, manly because of very
expensive therapies abroad. On some
occasions they even sell their houses to
cope with the financial burden.
The Association’s revenues come from
membership fees and donations. It often
launches fundraising campaigns and
organises various events to collect money.
Part of its programme is to invite sponsors
and other friends, who have helped
the Charity through various means, to
accompany Board members when a child’s
wish is being fulfilled. Present also are
popular football players, actors or singers
offering gifts and autographs to the young
fans, creating a unique atmosphere.

wishes do come true...

