
 
 

Gdańsk, 4 kwietnia 2017 roku 

Szanowni Państwo, 
 

ORGANIZATORZY: 

 

 

 

 

PATRONAT HONOROWY:  

 

 

PATRONAT MERYTORYCZNY:  

 

 

PARTNER: 

 

 

 

 

Zwracamy się z propozycją udziału w gdańskiej kampanii społecznej: pt. 

ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE. GDAŃSKIE DNI POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, MAJ 2017 

Organizując drugą edycję kampanii we wspólnej inicjatywie Fundacji Wspierania Rodzin Przystań oraz 

Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży, pragniemy zaprosić Państwa do 

aktywnego udziału w Gdańskich Dniach Pomocy Psychologicznej.  

Kampania obejmuje cykl działań promujących dbałość o higienę psychiczną i odpowiednio wczesne 

wykrywanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Gdańska, których – naszym 

zdaniem – ważnym elementem jest o d w a g a  k o r z y s t a n i a  z  p o m o c y  psychologicznej i 

psychoterapeutycznej. Nazywamy to odwagą, bo zdajemy sobie sprawę, że nie każdemu przychodzi 

łatwo podjęcie decyzji o zwróceniu się po pomoc do specjalisty. Wiemy zaś, że zaniechania w tej sferze 

nierzadko wiążą się z ogromem kosztów i cierpienia.  

Pragniemy, aby promocja dobrostanu i dbałości o swoje zdrowie psychiczne wśród mieszkańców 

odbywała się we współpracy szerokiego grona profesjonalistów. Chcielibyśmy zaprezentować różne 

formy pomocy i wsparcia psychologicznego w sposób prosty, ułatwiający udzielenie odpowiedzi na 

pytanie „Czy to może być dobre także dla mnie?”. Chcemy, aby mieszkańcy uzyskali łatwy i 

bezpośredni dostęp do psychoterapeutów w wygodnych dla siebie lokalizacjach i terminach. 

Jednocześnie chcemy promować środowisko psychoterapeutów oraz psychologów. Dlatego na 

zakończenie GDPP odbędzie się debata zaproszonych przez nas specjalistów reprezentujących różne 

nurty i formy pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej. Pragniemy, aby Gdańskie Dni 

Pomocy Psychologicznej „Zdrowie zaczyna się w głowie” były okazją do integracji oraz świętem dla 

naszego środowiska. 

Dlatego planujemy szereg działań promujących informacje o ośrodkach gabinetach i innych 

podmiotach zaangażowanych w kampanię, np. przez umieszczenie informacji o wydarzeniach w 

środkach komunikacji miejskiej oraz audycje radiowe, artykuły itp. W informowanie o poprzedniej 

edycji wydarzenia włączyły się wiodące media pomorskie, m.in. Radio Gdańsk, Radio Plus, 

trojmiasto.pl, gdansk.pl. 

 

W ramach udziału w kampanii prosimy o wskazanie w formularzu ile osób może zostać przyjętych u 

Państwa w placówce na konsultacjach diagnostycznych oraz o innych proponowanych przez Was 

formach udziału w GDPP, np. warsztat, seminarium, wykład lub inne kierowane do mieszkańców. 

Informacje o Państwa adresach będą umieszczane na stronach organizatorów oraz partnerów tak, aby 

mieszkańcy mogli kontaktować się z Państwem bezpośrednio. 

 

Partnerami kampanii zostali: Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Miasto Gdańsk, 

patronat merytoryczny objęło Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, patronat 

honorowy Prezydent Miasta Gdańska. 

 
Teresa Smoła 
Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Pomocy 
Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży 
 

 
Katarzyna Wieczorek 
Prezes Zarządu 
Fundacji Wspierania Rodzin Przystań 

 

 



        

                  
 

 

Ramowy plan działań w ramach kampanii, pt. 

 

ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE.  

GDAŃSKIE DNI POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, MAJ 2017 
 

 

6 MAJA 2017 – INAUGURACJA GDAŃSKICH DNI POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

9:30-15:00 – Konferencja dla rodziców „Marzyciele i mędrcy – rodzinne spotkanie pokoleń” 

Europejskie Centrum Solidarności (więcej informacji na fanpage’u GOPP) 

 

6-26 MAJA 2017 – DNI OTWARTE W RENOMOWANYCH GDAŃSKICH OŚRODKACH I GABINETACH POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 

Bezpłatne konsultacje dla mieszkańców z psychoterapeutami i psychologami w publicznych i prywatnych ośrodkach 

i gabinetach.  

W wyniku konsultacji będzie możliwe wstępne rozeznanie problemu, postawienie diagnozy i omówienie jej z 
pacjentem/klientem oraz przekazanie informacji o dalszej drodze postępowania i możliwościach korzystania z 
dalszego wsparcia w bezpłatnej lub płatnej formie. 

 

21-26 MAJA 2017 – TYDZIEŃ WARSZTATÓW, SEMINARIÓW I WYKŁADÓW 

 Warsztat 

Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży – Gdańsk, ul. Racławicka 17 

 Seminarium warsztatowe 

Fundacja Wspierania Rodzin Przystań – Gdańsk, ul. Mickiewicza 9/11 

 

Zapraszamy Państwa do przedstawiania propozycji działań w ramach kampanii 

(forma, miejsce, tytuł, warunki udziału) 

 

26 MAJA 2017 – DEBATA EKSPERCKA DLA SPECJALISTÓW Z ZAKRESU POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPII 

Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii (szczegóły: wkrótce na stronach organizatorów) 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w kampanii! 
 

Jeśli podzielacie Państwo przyświecające nam cele i jesteście gotowi do poświęcenia Waszego czasu  
oraz Waszej uwagi osobom, które zechcą zgłosić się właśnie do Was… 

 
…prosimy o niezwłoczne nadesłanie zgłoszenia i deklaracji udziału w wydarzeniu według załączonego wzoru.  
 

Z naszej strony deklarujemy promocję działań realizowanych przez Was w ramach kampanii (konsultacji, warsztatów, 
seminariów itd.), przy użyciu wszystkich nośników i działań dostępnych organizatorom oraz partnerom. 
 

 

Kontakt: Katarzyna Wieczorek, kkwieczorek@gmail.com, tel. 505 034 567 

mailto:kkwieczorek@gmail.com


        

                  
 

  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DZIAŁANIACH w ramach kampanii, pt. 

ZDROWIE ZACZYNA SIĘ W GŁOWIE. GDAŃSKIE DNI POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ, MAJ 2017 

 

NAZWA PODMIOTU/PLACÓWKI 
 

 
 

OSOBA DO KONTAKTU: 
 

 

TELEFON: 
  

 
 

EMAIL: 
 

 

TEL/EMAIL DO REJESTRACJI UCZESTNIKÓW (O ILE JEST INNY NIŻ PODANY POWYŻEJ) 
 
 

ADRES PROWADZONYCH DZIAŁAŃ: 
 

 
 

 

DEKLARUJĘ GOTOWOŚĆ NIEODPŁATNEGO UDZIAŁU W KAMPANII POPRZEZ: 

□ udzielenia pomocy psychologicznej w formie: cyklu konsultacji psychologicznych, psychoterapeutycznych 

oraz innych świadczeń psychologicznych dostępnych w placówce, na rzecz osób zgłaszających się,  

w dniach (wpisz daty): ……………………………………………….…………………..……………………………………………………………. 

Zakres, w jakim możecie się Państwo zaangażować –czyli liczby osób, które przymiecie jest dowolny.  
Osoby zgłaszające się na bezpłatne konsultacje, mogą po ich zakończeniu wziąć udział w odpłatnej terapii 
jeśli będą zainteresowane. 

 

□ realizację innych nieodpłatnych form działania, pomocy czy popularyzacji wiedzy psychologicznej, 

które możecie zaoferować osobom zwracającym się do Państwa placówki, powołującym się na kampanię 

„Zdrowie zaczyna się w głowie….”.  

Prosimy wpisać formę działania (np. warsztat, wykład, wraz z proponowanym wymiarem oraz 

terminem, który może wykraczać poza 26 maja 2017, ale nie może być zbyt odległy np. do 15 czerwca 

2017 r. oraz adresem jeśli jest inny.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



        

                  
 

 

Bezpośrednio po zakończeniu działań w ramach kampanii zobowiązuję się do przekazania informacji o liczbie 

udzielonych świadczeń psychologicznych w okresie 06-26.05.2017 (na adres e-mailowy: 

kkwieczorek@gmail.com): 

(a) liczba konsultacji/informacji dot. korzystania z pomocy w placówce,  

(b) liczba uczestników innych działań oferowanych przez Państwa placówkę.  

Informacje te będą wykorzystane wyłącznie do celów związanych z organizacją i podsumowaniem działań w 

ramach kampanii. 

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość weryfikacji merytorycznej nadesłanych propozycji udziału w 

kampanii. 

 

 

 

 

 

Gdańsk, ……………………………     ……….…………………………………………………….. 

Data       Podpis osoby upoważnionej   

mailto:kkwieczorek@gmail.com

