
 
 

 
 

Luty to miesiąc walki z depresją. 
 
Statystyki nieubłaganie 
wskazują, że depresja dotyka 
coraz więcej osób na świecie. 
 
Pracownia Psychoterapii  
i Rozwoju w ramach walki  
z tą chorobą, co roku prowadzi 
kampanię: #DEPRESJI_WBREW. 
 
Kampania #DEPRESJI_WBREW 
została stworzona z myślą  
o tych, którzy zmagają się  
z tą chorobą, lub odczuwają 
przygnębienie, spadek energii, 
bądź potrzebują wsparcia. 
Jest także kierowana do bliskich 
osób potrzebujących pomocy 
psychologicznej – rodzin, 
przyjaciół i opiekunów. 

W jej ramach oferujemy: 

• Bezpłatne konsultacje 
• Niskopłatne terapie 

indywidualne i grupowe 
• Coachingi kryzysowe 

 

Ostatni rok był szczególnie trudny. Sytuacja izolacji wdała się 
wszystkim we znaki. Dzieci i młodzież zostali na długi czas 
odcięci od bodźców umożliwiających prawidłowy rozwój,  
a dorośli pozbawieni wielu aktywności mających znaczenie  
dla dobrostanu psychicznego. Nasza kondycja psychiczna 
słabnie w warunkach pandemii. 

„Około 1,5 mln Polaków 
choruje na depresję” 

Pragniemy więc nieść pomoc edukując czym jest depresja  
– jak lepiej ją rozumieć by móc właściwie towarzyszyć  
i wspierać osoby chore.  

Nasze aktywności w ramach kampanii #DEPRESJI_WBREW: 

1. Kampania edukacyjna na naszej stronie na Facebook’u:  

W lutym będziemy publikować materiały dotyczące 
depresji dla dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. 

2. Bezpłatne konsultacje przez cały miesiąc:  

Prowadzone będą one przez psychologów  
i psychoterapeutów Pracowni Psychoterapii i Rozwoju. 
Celem spotkań będzie przeprowadzenie wywiadu  
z Klientem i na tej podstawie rekomendacja, dopasowanej 
do indywidualnej sytuacji, formy wsparcia – w tym: 
psychoterapia, farmakoterapia, coaching kryzysowy.  

3. Terapia z rabatem na hasło „DEPRESJI WBREW”:  

Osobom, które poszukują terapii, oferujemy rabat  
20 zł/spotkanie na podjęcie terapii w godzinach  
8.00-13.00 przy podaniu hasła „DEPRESJI WBREW”. 

4. Coaching kryzysowy z rabatem na hasło „DEPRESJI WBREW”:  

Doraźna forma wsparcia polegająca na wzmocnieniu 
odporności psychicznej dla osób, których zasoby są na 
wyczerpaniu, z rabatem 20 zł/spotkanie przy podaniu 
hasła „DEPRESJI WBREW”. 

5. Grupa wsparcia z elementami psychoedukacji dla bliskich 
osób chorych na depresję:  

Grupa wsparcia dedykowana osobom opiekującym się 
chorymi na depresję – rodzicom, przyjaciołom, opiekunom, 
nauczycielom – szczegóły wkrótce na Facebook’u. 

 

 

#DEPRESJI_WBREW 
 

KONTAKT I ZAPISY:  
Telefon: 506 020 100  
Mail: kontakt@pracowniapir.pl  

	

	


