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WYJŚCIE Z
CIENIA
PUBLIKACJA JUŻ GOTOWA!
Zachęcamy do lektury publikacji pt.: „Wyjście z cienia - dobre
praktyki edukacji dorosłych w obszarze włączenia społecznego”
będącej podsumowaniem 3 letniej wędrówki w ramach
międzynarodowego partnerstwa „Edu4 Adu”, w skład którego
wchodzą: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (Gdynia), Kofoeds
Skole (Kopenhaga), *MVO Proxima (Spiska Nova Ves),
Stowarzyszenie Solidarni Plus (Wandzin).

CZYTAJ WIĘCEJ

AKCJA RÓŻA OPANOWAŁA
TRÓJMIASTO I WEJHEROWO!
Akcja Róża od Świętego Walentego podbija Pomorze! Blisko
tysiąc czterysta róż, tyle samo uśmiechniętych twarzy i
rozradowanych serc oraz mnóstwo odwiedzonych placówek i
organizacji. Gdańsk, Sopot, Gdynia i Wejherowo połączyły swoje
siły nadając nowy wymiar Walentynkom. Zapraszamy do
zapoznania się z relacją
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SAMOPOMOC JAKO NARZĘDZIE DO
WŁĄCZENIA I INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ
Od kwietnie ruszą działania związane z realizacją projektu „Samopomoc – jako
narzędzie do włączenia i integracji społecznej", który uzyskał dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Projekt będzie
realizowany w województwie pomorskim, w tym Gdyni, Gdańsku i Sopocie, gdzie
funkcjonują grupy samopomocowe z historią i doświadczeniem organizacji
wsparcia oraz dorobkiem działań dla swoich członków oraz społeczności
lokalnych. W projekcie przewidziano działania w innych miejscowościach
województwa pomorskiego wybranych w drodze rekrutacji na stronach
Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego www.otwartebramy.org,
chcących inicjować grupy wsparcia i działania samopomocowe na swoim terenie.
W ramach działań projektu przewidziano m.in.: warsztaty, szkolenia, pomorskie
forum samopomocy, działania antystygmatyzacyjne, badanie ankietowe, punkt
informacyjny. Więcej informacji wkrótce na otwartebramy.org

GRA PLANSZOWA ODMIEŃ
SWOJĄ GŁOWĘ
W pracę nad rozwojem naszej gry można włączyć się w piątek,
12.04.2019r, w godzinach 10.00 – 12.30. Informację o kolejnych
terminach i miejscu można uzyskać pod adresem
info@otwartebramy.org. Wersja startowa gry została przetestowana
podczas kampanii Odmień Swoją Głowę, w trakcie warsztatów z
młodzieżą. Gra ma na celu przełamywanie stereotypów związanych z
osobami doświadczającymi kryzysów psychicznych i zapoznanie jej
użytkowników z szeroko pojętą tematyką zdrowia psychicznego. Jeśli
chcesz pomóc w tworzeniu tego narzędzia zapraszamy do kontaktu!
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POMORSKA LIGA TENISA
STOŁOWEGO

XV Jubileuszowy Integracyjny Turniej Tenisa
WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW I
Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Sopotu to
ZAPISY:
coroczne wydarzenie organizowane w ramach
HTTPS://WWW.FACEBOOK.CO
Pomorskiej Ligi Tenisa. Turniej rozegrany zostanie
M/PLTSON
1 kwietnia 2019r. na sali sportowej III Liceum
Ogólnokształcącego im. Agnieszki Osieckiej w
Sopocie, ul. Kolberga 15, 81-881 Sopot.
Turniej jest inicjatywą mająca na celu rozpowszechnianie
zdrowego trybu życia oraz włączenie osób z
niepełnosprawnościami do aktywnego uczestnictwa w
życiu sportowym.

PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY EPD
Informujemy, że od kwietnia Punkt Informacyjno - Konsultacyjny zmienia
miejsce dyżurów! Nowy adres: Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych, ul.
Władysława IV 43, piętro IV (budynek Hossy). Zachęcamy do rejestracji: tel.
792 803 929, punktinfo.zapisy@gmail.com.
Dyżury odbywają się w 1 i 3 środę miesiąca, w godzinach 16.00-18.00.
W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym dyżur pełnią osoby z
doświadczeniem kryzysu psychicznego ( eksperci przez doświadczenie), które
ukończyły profesjonalny, certyfikowany kurs Ex- IN , są żywym dowodem na
to, że można i warto podjąć leczenie i dbać o jakość swojego życia.
Zapraszamy osoby doświadczające kryzysów psychicznych, ich bliskich,
otoczenie, osoby zainteresowane tematem zdrowia psychicznego,
pracowników instytucji, w celu uzyskania wsparcia oraz informacji o
możliwych formach pomocy dla osób z doświadczeniem kryzysu
psychicznego.

II KONGRES ZDROWIA
PSYCHICZNEGO
II Kongres Zdrowia Psychicznego odbędzie się
3.06.2019r. w Warszawie. Zachęcamy do
sprawdzenia, czy są jeszcze wolne miejsca na
stronie organizatora www.kongreszp.org.pl

WYSTAWA ODMIEŃ
SWOJĄ GŁOWĘ
Nasza wystwa jeszcze do niedawna gościła na
Gdańskim Manhatanie, a teraz zmierza w
kierunku Gdyni. Od 2 kwietnia będzie można
zapoznać się z nią w gdyńskim Centrum
Integracji Społecznej, ul. Energetyków 13A.
JEŚLI MASZ POMYSŁ NA NOWE
MIEJSCE DLA WYSTAWY, DAJ
ZNAĆ!

DRUGIEJ SZANSY NIE BĘDZIE, NIKT MI NIE
ODDA CZASU, KTÓRY ZMARNOWAŁAM

SYLWIA BŁACH
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OTRZYMUJESZ TEN LIST, PONIEWAŻ WYRAZIŁEŚ NA
TO ZGODĘ W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.
JEŻELI CHCESZ ZREZYGNOWAĆ Z NEWSLETTERA,
PISZ NA ADRES: INFO@OTWARTEBRAMY.ORG

