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OPEN MINDS 21 με την υποστήριξη του Betshop.gr
Προωθώντας την ψυχική υγεία και την ευεξία στην κοινότητα
Οι Γιατροί του Κόσμου με τη σημαντική στήριξη του Betshop.gr, ανταποκρινόμενοι πάντα στις ανάγκες
της κοινωνίας και τις νέες προκλήσεις για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες εν μέσω της πανδημίας
Covid19, καθώς και του αυστηρότερου περιορισμού της ελευθερίας μετακινήσεων, προσφέρουν στο
Ανοιχτό Πολυϊατρείο Αθηνών των ΓτΚ δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης σε όσους ανθρώπους έχουν ανάγκη, μέσω του προγράμματος OPEN MINDS 21.
Με τη γενναιόδωρη κοινωνική προσφορά από το Betshop.gr διασφαλίζεται η οικονομική ενίσχυση του
προγράμματος και η συνέχιση παροχής υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στην κοινότητα από
επαγγελματίες ψυχικής υγείας των Γιατρών του Κόσμου, σε ένα πλαίσιο αξιοπρέπειας και αποδοχής
για όλους τους ανθρώπους δίχως διακρίσεις. Να σημειωθεί ότι, φέτος είναι η δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά κατά την οποία το Betshop.gr στηρίζει με αυτήν την πρωτοβουλία το έργο των Γιατρών του
Κόσμου.
«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για την υποστήριξη του Betshop.gr στην προσπάθειά μας να
βοηθήσουμε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν σημαντικές ανισότητες στον τομέα της υγείας και κυρίως
να προσφέρουμε κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε αυτούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη,
αυτή την κρίσιμη περίοδο λόγω της πανδημίας Covid19», δήλωσε η πρόεδρος των Γιατρών του Κόσμου
Ελλάδας, Χαρά Τζιουβάρα.
«Βιώνουμε συλλογικά μια πρωτοφανή κρίση, όπου η υγεία μας -ψυχική και σωματική- παίζει
καθοριστικό ρόλο στο πώς θα ανταπεξέλθουμε. Ως brand είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές του έργου
των Γιατρών του Κόσμου και πιο σίγουροι από ποτέ για την αναγκαιότητα και τη συμβολή του OPEN
MINDS στην ευημερία των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Για 2η χρονιά στηρίζουμε περήφανα τον
πρόγραμμα των ΓτΚ, προκειμένου περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής
υγείας», σχολίασε ο Γιώργος Δημητρίου, Chief Marketing Officer του Betshop.gr.
Σε αυτή τη νέα φάση του προγράμματος, εκτός της παροχής υπηρεσιών, οι Γιατροί του Κόσμου θα
διεξάγουν ανοικτές διαδικτυακές εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών σε θέματα ψυχικής υγείας, φροντίδας του εαυτού, καθώς και ζητήματα της ψυχοκοινωνικής
διάστασης της πανδημίας στην καθημερινότητα των πολιτών.
Λόγω των μέτρων που ισχύουν για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι επισκέψεις στο Πολυϊατρείο
Αθηνών των ΓτΚ γίνονται κατόπιν ραντεβού, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9:00 έως τις 17:00.
Επιπρόσθετα, για τη μείωση της έκθεσης στην πανδημία, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παρέχονται σε όσους το επιθυμούν, μέσω τηλεδιάσκεψης.
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Σχετικά με τους Γιατρούς του Κόσμου Ελλάδας
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας δημιουργήθηκαν το 1990 και αποτελούν μέρος του Διεθνούς Δικτύου των ΓτΚ το
οποίο αποτελείται από 16 συνολικά τμήματα (Αργεντινή, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Η.Π.Α., Ιαπωνία, Ισπανία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία και Τουρκία).
Ταυτόχρονα ωστόσο παραμένουν μία γνήσια ελληνική οργάνωση που ακολουθεί το δικό της μονοπάτι
βασιζόμενη στις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας, διατηρώντας την οικονομική και διοικητική της ανεξαρτησία.
Συμπληρώνοντας 30 χρόνια συνεχούς δράσης το 2020, οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας έχουν αναγνωριστεί στη
συνείδηση των πολιτών, ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική οργάνωση η οποία προωθεί τα συναισθήματα
αλληλεγγύης της ελληνικής κοινωνίας.
Με δεκάδες προγράμματα ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και σε αναπτυσσόμενες χώρες, Έλληνες γιατροί,
υγειονομικό προσωπικό, διοικητικοί και τεχνικοί προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά.
Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδας με περισσότερους από 600 εθελοντές έχουν βρεθεί σε περίπου 50 χώρες του
πλανήτη προσφέροντας ιατρική, ανθρωπιστική βοήθεια. Στη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, έχουν
πραγματοποιηθεί προγράμματα ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας, στο Ιράκ, το Λίβανο, το Αφγανιστάν, τη
Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, τη Σερβία, το Σουδάν, την Παλαιστίνη, την Αϊτή, τη Γάζα, την Ουγκάντα, την Αλγερία
κ.α.
Στο πεδίο των προγραμμάτων, οι ΓτΚ συνεργάζονται με άλλες διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με στόχο
την αποτελεσματικότερη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληθυσμούς που την έχουν ανάγκη.

Σχετικά με το Betshop
Το Betshop ξεκίνησε στο Λονδίνο το 1997 και εξελίχθηκε σε μία ολοκληρωμένη πύλη τυχερών παιγνίων για το
διαδικτυακό στοίχημα. Ως διαδικτυακή επωνυμία δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε οργανωμένες αγορές,
παρέχοντας πρωτοποριακές iGaming υπηρεσίες, που το έχουν εγκαθιδρύσει ως μια κορυφαία μάρκα. Στην
Ελληνική αγορά λειτουργεί νόμιμα από το 2013 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.betshop.gr εξελίσσοντας και
βελτιστοποιώντας συνεχώς την ιστοσελίδα, η οποία είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις απαιτήσεις
των Ελλήνων παικτών στοιχήματος και καζίνο. Στόχος του Betshop, είναι να ανταποκρίνεται στο ολοένα
εξελισσόμενο περιβάλλον της iGaming βιομηχανίας με πρότυπη επιχειρησιακή δομή και κανονιστική
συμμόρφωση, ώστε οι πελάτες του να απολαμβάνουν πάντα συναρπαστικές επιλογές διασκέδασης, με την
προστασία και την εγγύηση της ασφάλειας που παρέχει η πλατφόρμα της B2B GAMING SERVICES (MALTA) LTD,
με πιστοποιήσεις κατά ISO:9001:2015 και ISO:IEC:27001:2013.

