Ένας online video διαγωνισμός στο Facebook δίνει το έναυσμα!

ΜΙΛΗΣΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΟΥ
Εκστρατεία Ενημέρωσης & Ευαισθητοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό στο facebook και ανέβασε το δικό
σου home video για την ζωή με τον Διαβήτη!
Το Glykouli.Gr, η πρώτη online κοινότητα για άτομα με Διαβήτη, ξεκινάει εκστρατεία
ενημέρωσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και διοργανώνει μεγάλο online video
διαγωνισμό στο facebook με την υποστήριξη του ΣΥΝΕΔ (Σύνδεσμος Νέων
Ελλήνων Διαβητικών).
Πάρε «συνέντευξη» από τους δικούς σου ανθρώπους, μοιράσου την εμπειρία της
καθημερινότητας σου με τον Διαβήτη, στείλε στον κόσμο το δικό σου μήνυμα και
κέρδισε μεγάλα δώρα!
Το καλύτερο βίντεο που θα ψηφίσει η 5μελής κριτική επιτροπή αλλά και αυτό που θα
αποσπάσει το βραβείο του κοινού θα συμμετέχει στο πρώτο Ελληνικό διαδραστικό

ντοκιμαντέρ για τον Σακχαρώδη Διαβήτη που θα προβληθεί το Νοέμβριο υπό την
σκηνοθετική επιμέλεια του Παναγιώτη Ευαγγελίδη.
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε και οι αποστολές των video θα γίνονται δεκτές έως και τις 11
Σεπτεμβρίου 2013.
Για τη συμμετοχή σας το διαγωνισμό ακολουθήστε το παρακάτω link:
https://apps.facebook.com/glykouli-contest/
Σκοπός της εκστρατείας, Μίλησε Ανοιχτά για τον Διαβήτη Σου, είναι να
υποστηρίξει και να ενδυναμώσει την κοινότητα των ατόμων με διαβήτη, αλλά κυρίως
να αφυπνίσει τους ανθρώπους χωρίς διαβήτη και να τους ενημερώσει για τους
τρόπους με τους οποίους μπορούν να γίνουν αρωγοί στη μεγάλη προσπάθεια που
καταβάλλουν οι διαβητικοί για ένα ισορροπημένο καθημερινό σάκχαρο που θα τους
επιτρέψει να αποφύγουν τις επιπλοκές της πάθησης.

Λίγα λόγια για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
Πάνω από 1.000.000 διαβητικοί υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα και ο
αριθμός αυτός αναμένεται να πάρει τεράστιες διαστάσεις. Σύμφωνα με
στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, στην Ελλάδα το 2006 το
8,6% του γενικού πληθυσμού έπασχε από Σακχαρώδη Διαβήτη και το
ποσοστό αυτό το 2025 θα φτάσει στο 9,7%. Ο αριθμός των ατόμων με
διαβήτη στη χώρα μας, σχεδόν τετραπλασιάστηκε τα τελευταία 30 χρόνια.
Δυστυχώς, όμως, για πάρα πολλούς ανθρώπους ο διαβήτης παραμένει
προσωπικό μυστικό. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι πολύ μεγάλο ποσοστό
γονέων μεγαλώνουν διαβητικά παιδιά, προτρέποντάς τα να κρατήσουν τον
διαβήτη τους κρυφό. Ενήλικοι με διαβήτη εμπιστεύονται το μυστικό τους σε
ελάχιστο αριθμό κοντινών τους προσώπων, ενώ αντίθετα το κρύβουν
επιμελώς από την κοινωνικής τους ζωή, από τον χώρο εργασίας τους ακόμα
και από τους συντρόφους τους. Οι λόγοι που προβάλλουν για την απόκρυψη
της πάθησης τους είναι πολλοί και ξεκινάνε πρωτίστως από τον κοινωνικό
στιγματισμό για να καταλήξουν στην άγνοια της κοινωνίας για μία ασθένεια
που ονομάζεται διαβήτης και που περιβάλλεται από πολλούς μύθους.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.glykouli.gr
www.facebook.com/glykouli
Μέγας Χορηγός: Bayer
Χορηγός: Medtronic , Novo Nordisk

Με την υποστήριξη:

Υπό την αιγίδα:

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Κ | ATHENS VOICE | FREE SUNDAY | CITY PRESS | DOCTV.GR
CLICKATLIFE.GR | QUEEN.GR | MOTHERSBLOG.GR | NEOLAIA.GR |
MINDRADIO.GR | DIATROFI.GR | CHILDIT.GR | INFOKIDS.GR | SWEET-KID.COM
| MED NUTRITION.GR | SUGARFREE.GR | DEBOP.GR | TO ARKOUDI.GR

