Shivani, 10, UAE

DORINTE
În mod tipic, dorintele copiilor se încadreaza în cinci categorii:
A Fi (de ex., îngrijitor la gradina zoologic., pompier, brutar),
TA Întâlni (de ex., starul sau sportivul preferat), A Avea
(de ex., un computer, o casuta de joaca, un catelus), A Merge
(de ex., într-un parc de distractii, la mare,la un eveniment
sportiv important) sau A Darui (de ex., a strânge fonduri,
a îmbunatati scoala unde învata, sau a petrece o sarbatoare
cu familia).
VOLUNTARI
În fiecare an, peste 32.000 de voluntari îsi dedica,
plini de generozitate, timpul, talentul si energia lor în
scopul îndeplinirii misiunii noastre în întreaga lume.
IIMPACTUL DORIN.ELOR
O dorinta transformata în realitate le da copiilor care sufera
lde afectiuni medicale ce le pun în pericol viata puterea
de a lupta cu boala. Când li se îndeplineste o dorinta,
ei primesc mai mult decât doar de o experienta de o zi,
sau de doua zile, sau de o saptamâna. Aceast. experienta
îmbunatateste calitatea vietii lor si a întregii lor familii.

thalassemia
----------------------------------------------------

Imi doresc sa fiu printes
si sa mananc briose

Îndeplinim dorinte copiilor care sufers de afectiuni medicale

care le

pun în pericol viata,pentru a îmbogati experienta umana
cu speranta, putere si bucurie.

Costuri de administrare
& Generale

8%
6%

Strângere de fonduri

Costuri de program
86%

86% din sumele cheltuite sunt folosite pentru îndeplinirea dorin.elor si
pentru alte costuri aferente programelor desfasurate.
Fundatia cheltuieste 6% din venitul sau pentru actiuni
de strângere de fonduri si 8% se aloca pentru administrare
si costuri generale.
Pentru cel de-al zecelea an consecutiv, Charity
Charity Navigator a acordat Fundatiei Make-A-Wish
International cel mai inalt rating, de 4 stele,
pentrueficienta în gestionarea si dezvoltarea resurselor
noastre financiare, în modul cel mai responsabil din punct de vedere fiscal.

Doar 1% din fundatiile de caritate evaluate de Charity
Navigator au primit cel putin 10 ani consecutivi
evaluari de 4 stele, fapt ce arata cal
Make-A-Wish International se deosebeste de
similare si demonstreaza publicului ca îi
merita încrederea.

4742 North 24th Street, Suite 400
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CONECTATI-VA CU NOI!
facebook.com/MakeAWishInternational
@MakeAWishIntl
youtube.com/MakeAWishIntl

MISIUNEA NOASTRA
Indeplinim dorinte copiilor care
sufera de afectiuni medicale care le
pun în pericol viata, pentru a imbogati
experienta umana cu speranta, putere si bucurie.
VIZIUNEA NOASTRA
Suntem devotati cauzei noastre, si anume de a
transforma în realitate dorinta fiecarui copil eligibil.
DESPRE NOI
Make-A-Wish® a devenit cea mai mare organizatie
pentru îndeplinirea dorin.elor din lume.
Dupa înfiintarea Make-A-Wish în Statele Unite ale Americii,
interesul pentru îndeplinirea dorin.elor s-a raspândit rapid si în alte tari.
In anul1993, Make-A-Wish International era înfiintata
oficial pentru a deservi cele cinci tari din afara
SUA în care deja se îndeplineau dorinte.
De la înfiintarea sa în 1980, Make-A-Wish a îndeplinit, cumulat,
dorintele a peste 334.000 de copii din întreaga lume
diagnosticati cu boli grave sau incurabile, în cele aproape 50 de tari
în care îsi desfasoara activitatea.
Numai în anul 2013 au fost îndeplinite peste 24.000 de dorinte.
Peste 10.000 de dorin.e au fost îndeplinite în afara grani.elor Statelor Unite,
de catre filiale ale Make-A-Wish International, si putin peste 14.000

Toby, 12, Noua Zeelanda
bronsiectazie congenitala complexa
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Îmi doresc un pui de Schnauzer

Accesati (site-ul MAW RO) pentru a afla cum puteti
împartasi puterea unei dorinte.
share the power of a wish .
®

Exista 38 de filiale care deservesc copiii din aproape 50 de tari din afara SUA.
În 2014, România a devenit filiala cu numarul 38.
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