
ZGŁOŚ SIĘ, jeśli chcesz skorzystać z terapii
psychologicznej, uczestniczyć w grupie wsparcia,
zajęciach sportowych oraz zajęciach indywidualnych
dostosowanych doTwoich potrzeb i oczekiwań.*

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz na
stronach: www.sir.elblag.pl oraz www.centrumelblag.pl i do
9 maja 2022: prześlij go w wersji papierowej lub przynieś
osobiście (w dni robocze, w godz. 10:00 - 13:00) w kopercie
zdopiskiem:Kandydat/kadoprojektu „NieJestemSam”naadres:
Stowarzyszenie InicjatywRodzinnych, ul. Związku Jaszczurczego
17p.32,82-300Elbląg lubwyślij e-mailem: j.wozna@sir.elblag.pl

* Doudziałuwprojekciezapraszamyosoby,uktórychstwierdzonozaburzeniapsychiczne,
są w grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zamieszkują na terenie Elbląga
lub powiatu elbląskiego



Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO) zdrowie psychiczne oznacza nie tylko brak
zaburzeń czy choroby, ale także potencjał psychiczny,
umożliwiający jednostce zaspokojenie swoich potrzeb,
osiąganie sukcesów, czerpanie radości i satysfakcji
z życia, zwiększający zdolność rozwoju, uczenia się,
radzenia sobie ze zmianami i pokonywania trudności,
a także sprzyjający nawiązywaniu i utrzymywaniu
dobrych relacji z innymi ludźmi oraz aktywnemu
udziałowi w życiu społecznym.

Najważniejsze komponenty zdrowia psychicznego to:
zdolność do doświadczania i wyrażania emocji,

takich jak radość, smutek, gniew, przywiązanie,
we właściwy i konstruktywny sposób;

pozytywna samoocena, szacunek dla innych, głębokie
poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do siebie i świata;

zdolność do funkcjonowania w rodzinie i społeczności
zdolność do inicjowania i podtrzymywania głębszych

relacji (przyjaźń, miłość) oraz uczenia się
funkcjonowania w świecie w sposób produktywny.

Osoby zmagające się z zaburzeniami psychicznymi
w sposób szczególny dotyka problem izolacji społecznej,
niewystarczającego wsparcia lokalnego czy
instytucjonalnego oraz utrudniony dostęp do usług
opiekuńczych. Na co dzień muszą pokonywać nie tylko
swoje słabości, ale też zmierzyć się ze stereotypami na
temat swojej choroby, z brakiem zrozumienia otoczenia,
w którym funkcjonują. Problem ten dotyczy nie tylko tych
osób, ale też ich rodzin, sąsiadów.



Zdaniem psychologów jednym z najczęstszych
zaburzenień wśród Polaków są zaburzenia nastroju,
głównie depresja.

Objawy depresji to:
przewlekły stan obniżenia nastroju,
dominujące odczucie smutku i przygnębienia,
zaburzenia apetytu – przejadanie się lub brak apetytu,
brak odczuwania przyjemności,
problemy ze snem,
poczucie bezsilności, bezsensu życia,
wahania nastrojów.

Dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w naszym
projekcie, którego celem jest wzrost aktywności osób
z zaburzeniami psychicznymi w życiu społecznym,
nabycie umiejętności, które przyczynią się do
samodzielnego funkcjonowania w codziennym życiu,
wzmocnienie kondycji osób z zaburzeniami
psychicznymi, a jednocześnie ograniczenie potrzeby
korzystania z opieki instytucjonalnej, umożliwienie
funkcjonowania w środowisku, wzrost wiedzy na temat
własnej choroby i sposobów radzenia sobie z nią,
nabycie sprawności fizycznej i wiedzy z zakresu
prowadzenia zdrowego stylu życia.

Stowarzyszenie Inicjatyw Rodzinnych
biuro/adres korespondencyjny:

ul. Związku Jaszczurczego 17 p. 32, 82-300 Elbląg

szczegółowe informacje:
JolantaWoźna

j.wozna@sir.elblag.pl, tel.: 507 042 050

Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach:
www.centrumelblag.pl iwww.sir.elblag.pl



Centrum Zdrowia Psychicznego w Elblągu
Centum zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną w oddziale
stacjonarnym, pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej i dziennej.
CZP prowadzi Punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne czynne w godz. 8.00 –
18.00, od poniedziałku do piątku: ul. J.A. Komeńskiego 35, tel.: 504 478 461;
ul. Królewiecka 195, tel.: 55 232 67 27 - wskazane wcześniejsze umówienie.

Wprzypadku depresji szukaj pomocyw następujących placówkach:
poradnie zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego, ośrodki
interwencji kryzysowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne (dla dzieci
i młodzieży), szpitale psychiatryczne. To są instytucje funkcjonującew całej
Polsce, udzielające bezpłatnych usług.

Fundacja „Twarze depresji”
Programy bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej:
www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna

Całodobowa LiniaWsparcia 800 70 2222
Dni i godziny na przestrzeni lat się zmieniały, dlatego sprawdź szczegóły na
stroniewww.centrumwsparcia.pl

Antydepresyjny Telefon Zaufania 22 484 88 01
Dni i godziny na przestrzeni lat się zmieniały, dlatego sprawdź szczegóły na
stroniewww.stopdepresji.pl

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji 22 594 91 00
Telefon czynny w każdą środę i czwartek w godz. 17.00 - 19.00.Więcej
informacji na stroniewww.forumprzeciwdepresji.pl/wazne-telefony-
antydepresyjne

Telefon zaufania dla dzieci 116 111
Telefon jest czynny codziennie w godz. 12.00 - 22.00, a z jego konsultantami
możesz się również skontaktować wysyłając anonimową wiadomość online
przezwww.116111.pl/napisz.Więcej informacji:www.116111.pl

Pamiętaj, że izba przyjęć w szpitalu psychiatrycznym dyżuruje całą dobę
w każdy dzień tygodnia.W sytuacji nagłej i niecierpiącej zwłoki o każdej
porze jest tam dostępny lekarz psychiatra, który udzieli stosownej
pomocy. Do szpitala psychiatrycznego nie jest wymagane skierowanie.


