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Statystyki nieubłaganie donoszą, że coraz więcej osób na 

całym świecie doświadcza depresji. 

 

„Osoba cierpiąca na depresję nie uśmiecha się, jest słabym 

człowiekiem, a antydepresanty otumaniają i zmieniają 

osobowość” – to tylko niektóre stereotypy związane z depresją. 

Są one niewątpliwie bardzo krzywdzące i mogą powodować 

chęć ukrycia choroby czy odraczanie korzystania ze wsparcia. 

 

Każdy z nas od czasu do czasu odczuwa smutek, żal, pustkę 

czy gorsze samopoczucie. Jak jednak odróżnić czasową 

chandrę od depresji? Kiedy  udać się do specjalisty? Jakie 

objawy mogą nas niepokoić? Na te i inne pytania, postaramy 

się odpowiedzieć w ramach kampanii edukacyjnej 

#depresjiwbrew 

 
Pragniemy  nieść pomoc edukując czym jest depresja, - jak 

lepiej ją rozumieć  by móc właściwie towarzyszyć osobom 

doświadczającym depresji.  
Wspieramy także poprzez umożliwienie korzystania z  

bezpłatnych konsultacji z psychologami oraz sesji coachingu 

kryzysowego. 
 

„Około 1,5 mln  Polaków choruje na 

depresję” 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktywnościami w 

ramach Kampanii: 

 

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

w miesiącu lutym będziemy publikować materiały dotyczące 

depresji dotyczące dorosłych, ale także dzieci i młodzieży: 

posty, wykłady, artykuły.  

2. Bezpłatne konsultacje: przez cały miesiąc luty zapraszamy 

na bezpłatne konsultacje prowadzone przez psychologów i 

psychoterapeutów Pracowni Psychoterapii i Rozwoju. Celem 

spotkań jest przeprowadzenie wywiadu z Klientem i na jego 

podstawie udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej 

dopasowanej, do indywidualnej sytuacji, formy wsparcia oraz 

psychoedukacja nt. depresji. 

3. Coaching kryzysowy z rabatem: krótsza forma wsparcia 

polegająca na wzmocnieniu odporności psychicznej dla osób, których zasoby są na 

wyczerpaniu, z rabatem 20 zł/spotkanie po powołaniu się na hasło „depresji wbrew”. Pierwsza 

sesja coachingu kryzysowego jest bezpłatna, kolejne ze zniżką. 

 

Luty to miesiąc walki z depresją. 

  
Pracownia Psychoterapii i 

Rozwoju w ramach 

zaangażowanie się w 

edukowanie nt. depresji,  co 

roku prowadzi kampanię: 

#DEPRESJIWBREW 

 
Kampania #DEPRESJIWBREW 

została stworzona z myślą o tych, 

którzy doświadczają depresji, lub 

odczuwają przygnębienie, 

spadek energii, brak motywacji, 

czują się zagubieni, potrzebują 

wsparcia.  

 
Jest także kierowana do 

bliskich osób potrzebujących 

pomocy psychologicznej- 

rodzin, przyjaciół, opiekunów. 

 

 

Zapisy 

tel:506 020 100 
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www.pracownipir.pl 

 


