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Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 
21 - 26 września 2014, Trójmiasto 
 
Spotkanie pod Platanami - Plac Przyjaciół Sopotu  
21 września 2014 r.  otwarcie obchodów 
 
11.00   Msza Święta w intencji chorych i ich rodzin.  

Kościół p.w. św. Jerzego w Sopocie 
12.00  Przez sztukę do tolerancji - plenerowa wystawa i koncerty: 

Mirosław Śledź, Włodek Stepuro, Krzysztof Nawrocki, Cafe Y Son, Trio A.J.A  
13.00  Drzwi do Tolerancji – przejście przez symboliczne drzwi 
15.00  Słowa Leczą Słowa Ranią - happening uliczny  
 

w trakcie wydarzenia:  
Trójmiejski Punkt Informacyjny 

porady psychologiczne, doradztwo zawodowe, oferta wsparcia osób  

i rodzin, strefa artystyczna dla dzieci i dorosłych 

 

16.00  Panel dyskusyjny „w poszukiwaniu klucza do efektywnego wspierania osób 
doświadczających kryzysów psychicznych"  
Klub Atelier, ul. Mamuszki  2  
 

17.00   Spektakl Teatru Otwartego pt.: „Nowe Szaty Cesarza” 
Teatr na Plaży, ul. Mamuszki  

 
Trójmiejskie dni otwarte  

Prezentacja oferty wsparcia dla osób chorujących psychicznie. 
Mapa punktów sieci oparcia na www.otwartebramy.org 

 
22 września (poniedziałek)  Gdański Dzień Otwarty 
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA” i Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Kryzysami Psychicznymi "Przyjazna Dłoń" w godz. 15.00 - 18.00 zaprasza do Centrum przy  
ul. Chopina 42 na obchody Gdańskiego Dnia Otwartego, podczas którego odbędzie się dyskusja 
na temat psychiatrii środowiskowej oraz przedstawienie teatralne uczniów III LO w Gdyni pt:  
„Schizofrenia”. 
 
23 września (wtore Gdyński Dzień Otwarty  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni zaprasza na POPOłudnie artystyczne, które 
odbędzie się w Klubie 123, ul. Warszawska 42. Od 16.00 - prezentacje muzyczne i poetyckie 
„Słowa Leczą…”, wystawa prac plastycznych „Przez Sztukę do Tolerancji” oraz koncerty 
Włodka Stepuro i Trio A.J.A.   
 

http://www.otwartebramy.org/
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Klub Samopomocy przy Zespole Opiekuńczym ul. Fredry 3 w Gdyni przeznaczony dla osób 
starszych wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych zaprasza na spotkanie 
integracyjne i projekcję filmu " 5 historii o szaleństwie” połączone z dyskusją dotyczącą 
zaburzonej komunikacji chorującej matki z dzieckiem. Zgłoszenia telefoniczne (58) 661 65 26. 
Spotkanie odbędzie się w godz. 10.00 – 13.00. 
 
24 września (środa) Sopocki Dzień Otwarty 
 
Stowarzyszenie na Drodze Ekspresji w godzinach 16.00 – 18.00 organizuje spotkanie 
informacyjne i dyskusję dotyczącą perspektyw aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych 
mieszkańców Pomorza. Spotkanie odbędzie się w Sopockim Centrum Organizacji 
Pozarządowych przy ul. Marynarzy 4.  
 
We wtorki zapraszamy chętnych na zajęcia sportowe 16.00 – 18.00, które odbywają się regularnie 
w Sopocie. Zapisy & informacje: 503 503 466; spicajacek@wp.pl 
 
Ponadto Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia Psychicznego zaprasza do udziału w konferencji  
i warsztatach pt.: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby 
chorującej psychicznie”, które odbędą się w dniach 22-23 września 2014 r.  
w sali okrągłej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz Pomorskim Parku 
Naukowo – Technologicznym w Gdyni.  
 
24 września w godz. 10.00 – 13.00 w Centrum U7 Gdynia Wzg. Św. Maksymiliana  
ul. Świętojańska 133 odbędzie się Trójmiejski Turniej Bowlingu dla osób chorujących - 
uczestników pomorskich ośrodków wsparcia.  
 
26 września w godz. 10.00 – 13.00 Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku zaprasza  
na Trójmiejski Turniej Gier Planszowych dla pacjentów szpitala i osób chętnych, który 
odbędzie się w godz. 9.30-12.30 w Oddziale Dziennym, ul. Srebrniki 17, budynek nr 19. Dla 
zwycięzców przewidziano nagrody.  
09.30 - 10.00  Rejestracja i spotkanie informacyjne w godzinach  
10.00 - 12.30  Turniej gier planszowych. Gry: Warcaby, szachy, chińczyk, scrable, bilard.  
 
Na Oddziale w Klubie Pacjenta odbędzie się wystawa prac (twórczości) pacjentów szpitala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:spicajacek@wp.pl
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Dni Solidarności w ramach odbywają się w ramach programu  
"Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" 

 
Kampania "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" mająca na celu przeciwdziałanie napiętnowaniu  
i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię jest już realizowana od września 2000 r.  
w Polsce. Jej celem jest poprawa społecznego odbioru schizofrenii, pogłębienie tolerancji  
w naszym kraju dla osób chorych psychicznie.  
 
Program ma na celu integrację wszystkich środowisk związanych z leczeniem schizofrenii tak, aby 
ich wspólne działanie wpłynęło na zmianę postaw i uprzedzeń wobec osób chorych psychicznie. 
Bezpośrednim celem programu jest przeciwstawienie się stygmatyzacji  
i dyskryminacji osób chorych na schizofrenię poprzez edukację wielu grup społecznych - 
uczniów, kleryków, pacjentów i ich rodzin, psychiatrów i lekarzy rodzinnych. Program 
nastawiony jest również na bliską współpracę z mediami nad nowym, bliższym prawdzie obrazem 
osoby chorej psychicznie w społeczeństwie. 
 
Program "Schizofrenia - Otwórzcie Drzwi" rozpoczął się w 1996 roku na Światowym Zjeździe 
Psychiatrycznym w Madrycie, a pierwszy program pilotażowy zainicjowano  
w Alberta w Kanadzie. Po pierwszych pozytywnych rezultatach programu kanadyjskiego, 
podobne akcje rozwinięto w Austrii, Chinach, Egipcie, Niemczech, Grecji, Indiach, Włoszech i 
Hiszpanii. W każdym z krajów program koordynowany jest przez komitet, w skład której 
wchodzą psychiatrzy, pacjenci, członkowie rodzin osób chorych, dziennikarze, politycy, 
nauczyciele i działacze społeczni. 
 
 
10 tez o schizofrenii:  
Schizofrenia jest chorobą. 
Schizofrenia jest zaburzeniem wielowymiarowym. 
Schizofrenia nie jest tylko chorobą. 
Schizofrenia nie jest chorobą dziedziczną. 
Schizofrenia nie jest choroba nieuleczalną. 
Jest schizofrenia, nie ma schizofreników. 
Chorzy na schizofrenię mają takie same prawa jak inni. 
Chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej, niż osoby zdrowe. 
Chorzy na schizofrenię oczekują szacunku, zrozumienia i pomocy. 
Schizofrenia odkrywa pytania wspólne chorym i zdrowym. 
 
 
 


