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BIULETYN REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ

Drodzy	Czytelnicy

Mam przyjemność zaprezentować państwu najnowszy numer Biuletynu 
Informacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. 

Bieżąca publikacja poświęcona jest w głównej mierze tematyce osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Prezentuje działania Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia 
Psychicznego, przykłady wsparcia, dobre praktyki oraz recenzje specjalistycznych 
publikacji w tym zakresie. 

Numer zawiera ponadto informację na temat realizacji projektu systemowego 
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP „Doskonalenie kompetencji 
zawodowych pracowników pomocy społecznej w województwie pomorskim” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Publikacja ta  jest również doskonałą okazją do zaprezentowania powstałego 
w ubiegłym roku Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny I Systemu Pieczy 
Zastępczej Na Lata 2014-2020.

Życzę Państwu przyjemnej i owocnej lektury, i zachęcam do wymiany z nami uwag, 
spostrzeżeń zawodowych oraz dobrych praktyk, które mogłyby stanowić treść 
kolejnych numerów biuletynu. 

Mieczysław	Struk
Marszałek Województwa Pomorskiego
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Podstawą planowania działań progra-
mowych było założenie, że rodzina 

jest najistotniejszym podmiotem inter-
wencji dla samorządu województwa, 
samorządów terytorialnych i organiza-
cji społecznych. Diagnozowane proble-
my, z którymi na co dzień spotykają się 
pomorskie rodziny, w tym: bezrobocie, 
niewydolność finansowa, zmiana mo-
delu i osłabienie więzi rodzinnej czy 
ograniczony dostęp do usług społecz-
nych stanowią podstawę do projekto-
wania założeń i realizacji pomorskiej 
polityki rodzinnej. Rodzinami szcze-
gólnie wrażliwymi na zmiany sytuacji 
społeczno-gospodarczej są rodziny 
z dziećmi, w szczególności zaś rodzi-
ny wielodzietne. Mimo stosunkowo 
korzystnej sytuacji społeczno-gospo-
darnej województwa i najwyższego 
w kraju poziomu zadowolenia z życia, 
wiele rodzin dotyka zjawisko zagroże-

nia wykluczeniem społecznym, zwłasz-
cza w jego najgroźniejszej formie - 
ubóstwa skrajnego. Niepokojąca jest 
również ustawiczna tendencja spadko-
wa zawieranych małżeństw oraz zwięk-
szający się odsetek rodzin niepełnych. 
Z ogólnej liczby rodzin z dziećmi - 20 % 
stanowią osoby samotnie wychowują-
ce dzieci. Martwić może również stale 
spadająca liczba rodzin wielodzietnych. 

Samorząd Województwa Pomorskiego 
mając na uwadze kluczową rolę rodzi-
ny jako Podmiotu swoich działań uznał, 
że w strategicznym interesie regionu 
leży wzmocnienie jej podstawowych 
funkcji. Odzwierciedleniem tej decyzji 
są zapisy poczynione w Strategii Roz-
woju Województwa Pomorskiego 2020 
oraz w innych dokumentach będących 
jej integralną częścią, w tym Strategii 
Polityki Społecznej Województwa Po-

morskiego na lata 2014-2020, której 
jeden z celów strategicznych kierunku-
je interwencje bezpośrednio na rzecz 
rodziny i brzmi Właściwie Funkcjonują-
ca Rodzina. Jest on równocześnie celem 
głównym Wojewódzkiego Programu 
Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy 
Zastępczej na lata 2014-2020, który 
to dokument Sejmik Województwa Po-
morskiego przyjął do realizacji dnia 27 
października 2014 roku

Program jest dokumentem o charakte-
rze operacyjno-wdrożeniowym dla za-
pisów Strategii Rozwoju Województwa 
Pomorskiego 2020, Strategii Polityki 
Społecznej Województwa Pomorskiego 
na lata 2014-2020, będącej integralną 
częścią SRWP oraz Regionalnego Pro-
gramu Strategicznego Aktywni Pomo-
rzanie. 

Cele	Wojewódzkiego	Programu	Wspierania	Rodziny	i	Systemu	Pieczy	Zastępczej	na	lata	2014-2020:

CEL	GŁÓWNY
Właściwie	Funkcjonująca	Rodzina

CEL	SZCZEGÓŁOWY	1	

Ograniczenie	wykluczenia
	społecznego	rodzin

CEL	SZCZEGÓŁOWY	2

Zwiększenie	efektywności	
systemu	wspierania	rodzin

CEL	SZCZEGÓŁOWY	3

Rozwój	rodzinnej	pieczy	
zastępczej

Priorytet	1.1

Aktywizacja społeczno-zawodowa 
na rzecz poprawy sytuacji życiowej 

rodzin zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym oraz ubóstwem

Priorytet	2.1

Rozwój spersonalizowanych 
i zintegrowanych usług społecznych prze-

znaczonych dla rodzin , 
dzieci i młodzieży

Priorytet	3.1

Wspieranie rodzin zastępczych, 
adopcyjnych i biologicznych 

Priorytet	1.2 

Wspieranie ekonomicznej funkcji rodziny

Priorytet	2.2

Profesjonalizacja kadr i wspomaganie sys-
temu wspierania rodziny

Priorytet	3.2

Wsparcie lokalnych systemów pieczy 
zastępczej 

Priorytet	1.3

Wzmocnienie potencjału rodziny

01	WOJEWÓDZKI	PROGRAM	WSPIERANIA	RODZINY	
I	SYSTEMU	PIECZY	ZASTĘPCZEJ	NA	LATA	2014-2020
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Nadrzędny cel projektu systemowe-
go „Doskonalenie kompetencji za-

wodowych pracowników pomocy spo-
łecznej w województwie pomorskim” 
stanowił wzrost jakości usług instytu-
cji pomocy i integracji społecznej oraz 
udoskonalenie narzędzi realizacji po-
lityki społecznej, w tym zwiększenie 
wykorzystania potencjału sektora Eko-
nomii Społecznej w regionie.

Realizowany od 2008 r. projekt w ra-
mach priorytetu VII; Poddziałanie 7.1.3. 
„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy 
i integracji społecznej” przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej zakoń-
czy się z dniem 30 czerwca 2015 r.

Beneficjentami ostatecznymi projektu 
byli głównie pracownicy i wolontariu-
sze instytucji pomocy i integracji spo-
łecznej realizujący działania w zakresie 
aktywnej integracji oraz pracownicy sa-
morządu terytorialnego, bezpośrednio 
obsługujący gminne i powiatowe jed-
nostki organizacyjne pomocy społecz-
nej w zakresie realizacji ich zadań, pra-
cownicy publicznych służb zatrudnienia, 
przedstawiciele innych służb społecz-
nych (np. kuratorzy sądowi, policjanci, 
pracownicy urzędów pracy, pedagodzy, 
pielęgniarki środowiskowe, asystenci 
rodziny), przedstawiciele jednostek sa-
morządu terytorialnego szczebla woje-
wództwa, powiatu i gminy, przedstawi-
ciele organizacji pozarządowych.

Tematyka szkoleń została przygotowa-
na i opracowana w oparciu o diagnozę 
potrzeb szkoleniowych instytucji pomo-
cy i integracji społecznej. Diagnoza była 
na bieżąco analizowana i aktualizowana 
na podstawie zapotrzebowania zgłasza-
nego przez ww. instytucje. 

Szkolenia organizowane przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Liczba 
zgłaszających się na konkretne szkole-
nia była często większa niż liczba do-
stępnych miejsc. W takich sytuacjach, 
na ile było to możliwe szkolenia, które 
cieszyły się największym zaintereso-
waniem, realizowane były kilkakrotnie. 
Bogata oferta tematyczna szkoleń była 
dostosowywana do zmieniających się 

przepisów prawnych i nowych zadań 
realizowanych przez instytucje pomocy 
i integracji społecznej jak i do realiów 
wynikających ze zmian w sytuacji spo-
łeczno-ekonomiczno-zawodowej poten-
cjalnych klientów oraz pojawienia się 
nowych grup klientów i różnorodności 
zagadnień, problemów, które wymagały 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Pracownicy pomocy i integracji społecz-
nej chętnie korzystali zarówno ze szko-
leń podwyższających kompetencje me-
rytoryczne (Zastosowanie przepisów 
prawa, Kontrola zarządcza) jak i inter-
personalnych oraz pogłębiających i dają-
cych nowe umiejętności w pracy z klien-
tem czy rodziną (TSR, coaching, dialog 
motywujący, systemowa terapia rodzin). 

02	SZKOLENIA	 W	RAMACH	 PROJEKTU	 SYSTEMOWEGO	
„DOSKONALENIE	 KOMPETENCJI	 ZAWODOWYCH	

PRACOWNIKÓW	 POMOCY	 SPOŁECZNEJ	 W	WOJEWÓDZTWIE	
POMORSKIM”	2014-2015
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Uczestnicy nie ponosili opłatności za udział w szkoleniach. Warunkiem było złożenie formularza zgłoszeniowego zaakceptowa-
nego przez kierownika/dyrektora jednostki zatrudniającej pracownika na podstawie umowy o pracę lub umowy wolontariackiej. 
Wszystkie informacje o szkoleniach, regulamin uczestnictwa oraz możliwość rejestracji dostępne są na stronie internetowej 
www.rops.pomorskie.eu	w zakładce szkolenia.

W	ramach	projektu	w	2014	r.	odbyły	się	również:	

Kurs	Asystenta	Rodziny,	
Seminarium	dla	kadr	pomocy	społecznej	„Sytuacja	rodzin	w	województwie	pomorskim”	
oraz	wizyty	studyjne:

• Wizyta studyjna: „Wsparcie dziecka i rodziny. Praca z dziećmi i młodzieżą zagrożoną marginalizacją”. Celem wizyty było 
przedstawienie działalności podmiotów działających w zakresie wsparcia dziecka i rodziny oraz wymiana doświadczeń z za-
kresu funkcjonowania podmiotów działających w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą zagrożona marginalizacją. W czasie 
wizyty odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji po DRUGIE w Warszawie oraz uczestnicy wyjazdu odbyli wizyty 
w Policyjnej Izbie Dziecka, w Młodzieżowy Ośrodku Wychowawczym nr 2, w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Popraw-
czym w Falenicy. W Białymstoku natomiast w instytucjach prowadzonych przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie DROGA 
– „Nasz Dom”, Klub Integracji Społecznej, Punkt Przedszkolny, ETAP Ośrodek Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych. 
Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia i instytucji wspierających – MOPS Białystok i ROPS Bia-
łystok

W	roku	2014	i	2015	zrealizowano	następujące	
szkolenia:

• Zastosowanie przepisów prawa w realizacji zadań jops

• Ochrona danych osobowych w jops

• Kontrola zarządcza w jops

• Kurs języka migowego – poziom elementarny i doskona-
lący

• Animator zmian społecznych – szkolenie dla OWES

• Stres i wypalenie zawodowe

• Szkoła Coachingu „Coaching w procesie integracji spo-
łecznej”

• TSR – Warsztat pracy z klientem skoncentrowanym 
na rozwiązaniach

• Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia

• Metody i narzędzia pracy z osobami starszymi i obłożnie 
chorymi

• Systemowa terapia rodzin

• Metody pracy i terapii osób uzależnionych i współuza-
leżnionych

• Superwizja i coaching – metody zarządzania, wsparcia 
i rozowju pracowników jops

• System wsparcia społecznego i praca socjalna z osoba-
mi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością 
intelektualną

• Rozpoznawanie symptomów molestowania seksualne-
go – diagnoza i interwencja

• Wsparcie procesu integracji społecznej cudzoziemców

• Dziecko krzywdzone – aspekty prawne i psychologiczne 
odebrania dziecka z rodziny

• Komunikacja międzykulturowa w obszarze integracji 
społecznej

• Warsztaty dialogu motywującego

• Rozwiązywanie konfliktów wśród dzieci i młodzieży

• Techniki radzenia sobie ze stresem. Wypalenie zawodo-
we

• Trening asertywności i skuteczna komunikacja interper-
sonalna

• Metody pracy z dzieckiem z FAS, FAE, RAD – warsztaty
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• Wizyty studyjne w obszarze ekonomii Społecznej obejmowały spotkania w: Spółdzielni Socjalnej GRODZKA w Koninie, Spół-
dzielni Socjalnej TAJEMNICZY OGRÓD w Poznaniu, Spółdzielni Socjalnej STOWARZYSZENIA NA RZECZ SPÓLDZIELNI SO-
CJALNYCH w Poznaniu, Spółdzielni Socjalnej WSPÓLNY SUKCES w Wągrowcu, Spółdzielni Socjalnej RÓWNE SZANSE w Gaje-
wie oraz Spółdzielni Socjalnej 1979 w Gołuchowie.

Ponadto	odbyły	się	następujące	formy	szkoleniowe	za-
równo	dla	pracowników	JOPS	oraz	instytucji	publicznych	
służb	zatrudnienia:

• Szkolenia:	Rozwój	kompetencji	w	zakresie	aktywiza-
cji	zawodowej	z	elementami	job-coachingu – warszta-
ty dla pracowników OPS i PUP

•  Seminarium	Dobrych	Praktyk – dla pracowników pomo-
cy społecznej i pracowników służb zatrudnienia

W maju bieżącego roku odbędzie również Seminarium dla ka-
dry zarządzającej instytucji pomocy społecznej oraz instytucji 
rynku pracy.

 Kolejną ofertą szkoleniową dla pracowników instytucji 
pomocy i integracji społecznej są realizowane obecnie warsz-
taty szkoleniowe z zakresu wykorzystania elementów i narzę-
dzi coachingu w pracy socjalnej/w pracy z klientem: Coaching 

a praca socjalna. Oferta dostosowywana jest dla do potrzeb 
danej instytucji i zawiera elementy związane z rozwojem 
zawodowym, wypaleniem zawodowym oraz team coaching. 
Zajęcia są bezpłatne i realizowane na terenie ww. instytucji 
przez pracownika ROPS do połowy czerwca 2015 r. Na ww. 
warsztaty szkoleniowe zgłosiło się bardzo dużo zainteresowa-
nych OPS. Niektóre zajęcia organizowane są przez PCPR-y dla 
wszystkich pracowników OPS z terenu powiatu. 

Z perspektywy nie tylko ostatnich dwóch lat można stwier-
dzić, iż poza konkretnym efektem jakim jest rozwój zawodowy 
i podniesienie kluczowych kompetencji kadr instytucji pomocy 
i integracji społecznej i ich dostosowanie do zmieniających się 
wyzwań, nowych zadań, potrzeb klientów oraz przepisów pra-
wa – szkolenia realizowane w ramach projektu przyczyniły się 
również do spotkań pracowników różnych instytucji, wymiany 
doświadczeń, nawiązywania współpracy itd. Pozwoliły na in-
tegrację pracowników z całego województwa pomorskiego. 

Trójmiejskie środowisko organizacji i instytucji skupione 
wokół Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychiczne-

go w dniach 21-26 zorganizowało szereg inicjatyw, mają-
cych na celu przybliżenie problemów osób chorujących i ich 
bliskich mieszkańcom Pomorza. 

Otwarta	przestrzeń	informacji	

Najpierw był Sopot i tradycyjne spotkanie w otwartej prze-
strzeni Placu Przyjaciół Sopotu, gdzie odbył się Festyn pod 
Platanami. Spotkanie w przyjaznej, niemal piknikowej at-
mosferze było okazją do promocji działań na rzecz osób do-
świadczających kryzysów psychicznych, rozpropagowania 

informacji o możliwościach wsparcia osób i rodzin. Po raz ko-
lejny mieliśmy okazję spotkać się w szerokim gronie naszego 
Partnerstwa: organizacji i instytucji. Spotkali się pracownicy, 
wolontariusze i beneficjenci wielu różnych organizacji i in-
stytucji z Trójmiasta, a także zwykli mieszkańcy. Spotkanie 
poprzedziła Msza Święta w intencji chorych i ich rodzin od-
prawiona Kościele p.w. św. Jerzego w Sopocie.

Na zdjęciach poniżej prezentujemy kilka z wielu stoisk pod-
czas Festynu pod Platanami. Oblegany Pan Zdzisław/Klub 
123 i jego róże z liści, MOPS Gdynia w działaniu oraz pozy-
tywna energia Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry 
FOSA. 

Barbara	Niemiec
ROPS

03	DNI	SOLIDARNOŚCI	Z	OSOBAMI	CHORUJĄCYMI	
PSYCHICZNIE	2014	
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Uroczystego rozpoczęcia obchodów do-
konali: Bartosz Piotrusiewicz – Wicepre-
zydent Miasta Sopotu (obecnie Radny 
Sejmiku Województwa Pomorskiego), 
Michał Guć - Wiceprezydent Miasta Gdy-
ni, Łukasz Balwicki - ówczesny Dyrektor 
Wydziału Rozwoju Społecznego Urzę-
du Miasta Gdańska, Barbara Imiołczyk 
z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
oraz Piotr Harhaj animator Pomorskiej 
Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.

Otworzyć	Drzwi	do	Tolerancji	

Przejście przez Otwarte Drzwi tolerancji miało jak 
zwykle charakter bardzo symboliczny. Próg przekra-
czaliśmy wszyscy niezależnie od statusu społecznego 
i kondycji zdrowotnej. Przekraczaliśmy symbolicznie 
jako społeczność. Wyraziliśmy swoją solidarność z tymi, 
którzy na co dzień zmagają się z kryzysem. Z tymi, któ-
rzy po kryzysie psychicznym odbudowują swoje życie. 
Mieliśmy okazje zatrzymać się w progu i spojrzeć inny-
mi oczyma na rzeczywistość. Pomagał nam w tym hap-
pening – „Słowa ranią, Słowa leczą”, który był zaprosze-
niem do refleksji nad naszym codziennym wyrażaniem 
myśli i uczuć. Nie tylko w stosunku do osób, których nie 
znamy, ale również do najbliższych czy też ludzi, z któ-
rymi pracujemy. Świetna pogoda, udane spotkania, 
rozmowy, uśmiechy, a przede wszystkim pełna infor-
macja gdzie i jaką pomoc możemy zaoferować osobom 
i rodzinom doświadczającym kryzysów psychicznych, 
to skrótowe podsumowanie niedzielnego wydarzenia 
w Sopocie. 

Poszukiwanie	klucza	-	Dyskusja	i	Sztuka

Tradycyjnie wieczorne spotkanie w Klubie Atelier 
i dyskusja pt: „w poszukiwaniu klucza do efektywnego 
wspierania osób doświadczających kryzysów psychicz-
nych” jak co roku była spojrzeniem na zagadnienie wła-
ściwego, „ludzkiego” wspierania z różnych perspektyw. 

W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i in-
stytucji, pracownicy socjalni, osoby chorujące psychicz-
nie, a także ich rodziny. Nie ma gotowych rozwiązań. 
Są dobre praktyki. Dobre podsumowanie dnia stanowił 
spektakl pt.: „Nowe szaty cesarza” przygotowany przez 
„Teatr Otwarty” działający w Środowiskowym Domu Sa-
mopomocy w Gdyni. Widzowie obejrzeli go na deskach 
sopockiego „Teatru na Plaży”. 

 

Spektakl pt.: „Nowe szaty cesarza” Teatru 
Otwartego

Otwarcie	Obchodów: od lewej 
Barbara Imiołczyk – Biuro Rzecznika 

Praw Obywatelskich, Michał 
Guć – Wiceprezydent Gdyni, 

Piotr Harhaj – Pomorska Koalicja, 
Łukasz Balwicki – Urząd Miasta 

Gdańska, Bartosz Piotrusiewicz – 
Wiceprezydent Sopotu, Jeerzy Tokaj 

– Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń”, 
Anna Chabiera – Biuro Rzecznika 

Praw Obywatelskich.

W oczekiwaniu na symboliczne przejście 
przez Drzwi do tolerancji.
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Drużyna za tezą po lewej : Ewa Szczypior, Hubert Kaszyński, Wilhelmina Grych. Drużyna przeciw tezie: Paweł Bronowski, Alina 
Kaszkiel-Suska, Jolanta Ferszka.

Otworzyć	Bramy	Tolerancji	–	konferencja	

Drugi dzień obchodów Dni Solidarności rozpoczęła Konferen-
cja „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra 
osoby chorującej psychicznie”, która odbyła się w sali w im. 
Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Pomorskiego. Wydarzenie transmitowane było on-line, 
a jego zapis znajdziecie na	www.otwartebramy.org

Zebranych gości przywitała Wicemarszałek Samorządu Woje-
wództwa Pomorskie-
go Hanna Zych – Cisoń. 
Po czym odczytano 
list do uczestników 
konferencji wystoso-
wany przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
prof. Irenę Lipowicz, 
która Honorowym 
Patronatem objęła 
to wydarzenie. Pani 
Rzecznik zwróciła 
uwagę na to, że to lo-
kalne systemy wspar-
cia środowiskowego 
osób chorujących 
psychicznie są tym, czego tak naprawdę potrzebujemy. Wy-
maga to jednak podjęcia działań systemowych, interdyscy-
plinarnych i międzysektorowych, a także współpracy władz 
publicznych, środowisk naukowych, medycznych, organizacji 
społecznych jak również osób z doświadczeniem choroby lub 
kryzysu psychicznego.

Do Gdańska zjechali specjaliści z całej Polski prezentując 
bogate doświadczenia osobiste oraz organizacji i instytucji, 

które reprezentują. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać pre-
lekcji m.in.: „Ochrona zdrowia psychicznego. Plany, wyzwa-
nia, bariery, dobre praktyki” – prezentacja wniosków z raportu 
Biura Rzecznik Praw Obywatelskich wygłoszonej przez Panią 
dr Ewę Giza - współautorkę raportu. Bardzo ważny aspekt 
wsparcia osób chorujących na rynku pracy poprzez prezen-
tację wyników badań na ten temat poruszała Anna Chabiera 

z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dr hab. prof. APS 
Paweł Bronowski odniósł się do jakże ważnej kwestii budo-

wania lokalnych sys-
temów oparcia spo-
łecznego. Prezentując 
dobre praktyki dziel-
nicy Targówek. Nato-
miast dr hab. Hubert 
Kaszyński z Instytutu 
Socjologii Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego 
zmierzył się z tema-
tem zmagania z co-
dziennością, w cho-
robie psychicznej. 
O znaczeniu rodziny 
w procesie zdrowie-

nia mówiła Pani Anna Szeniman– Łysak z Fundacji Oparcia 
Społecznego Aleksandry. O szansie na wdrożenie zmian 

w polskiej psychiatrii poprzez „Otwarty Dialog” mówiła Pani 
Regina Bisikiewicz z Fundacji „Polski Instytut Otwartego 
Dialogu”. Część pierwszą konferencji zamknęła Pani Iza-
bela Ciuńczyk ze Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia 
Psychicznego „MEDiSON” w Koszalinie, która podzieliła się 
„doświadczeniem psychiatry” w praktycznym zastosowaniu 
„otwartego dialogu”.

Debata	Oxfordzka

Konferencja zakończyła się wisienką na torcie, czyli Debatą 
oxfordzka z tezą: „Osoba chorująca psychicznie powinna 
zdrowieć w instytucjach do tego powołanych.” Debata 
prowadzona była przez Jarosława Józefczyka zastępcę 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, 
Argumenty obu stron bardzo ciekawe. I były zaproszeniem 
uczestników do dyskusji, która trwałaby gdyby nie czas. 
Zestawienie prelegentów, bardzo inspirujące. Osoby bogate 

doświadczeniem swoim i swoich organizacji. Okazuje się, 
że problemy mamy w całym kraju podobne. Od nas, lokalnie 
w dużej mierze zależy jak je rozwiążemy. Jakie zawiążemy 
partnerstwa. Z kim i w jaki sposób będziemy współpracować, 
żeby wsparcie jakie oferujemy było efektywne. Co nie 
znaczy, że powinniśmy zwolnić Państwo z jego obowiązku 
organizowania adekwatnego wsparcia dla obywateli. 
Zainspirowani Krakowem, Koszalinem i Warszawą będziemy 
dalej realizować działania w ramach Pomorskiej Koalicji 
na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
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Gdański	Dzień	Otwarty	

Po uczcie intelektualnej przyszedł 
czas na ucztę duchowo – kulinarno 
– towarzyską. Fundacja Oparcia Spo-
łecznego Aleksandry „FOSA” zorga-
nizowała obchody Gdańskiego Dnia 
Otwartego, podczas którego odbyło się 
przedstawienie uczniów III LO w Gdyni 

pt.: „Schizofrenia” Młodzież wykazała 
się dużą wrażliwością i ekspresją. Sztu-
ka zrobiła na widzach duże wrażenie.                                                                     

Popołudnie było dobrym czasem na na-
wiązanie bliższych znajomości z naszy-
mi gośćmi spoza Trójmiasta. Był to waż-
ny czas rozmów i myślenia, co w życiu 
jest najważniejsze.

Trzeci dzień obchodów dni solidarno-
ści z osobami chorującymi psychicznie 
to cztery warsztaty. Pomorski Park Na-
ukowo - Technologiczny otworzył swoje 
„bramy” i w miejscu dedykowanym inno-
wacjom rozmawialiśmy o „Zmaganiach 
z codziennością - jak pomagać osobom 
chorującym?” pod okiem dr hab. Huberta 
Kaszyńskiego. O wartości rodziny i naj-
bliższego środowiska w procesie zdro-
wienia na warsztacie „Rodzina Słowem 
Silna” - z Maciejem Łysak i Anną Sze-
niman – Łysak. Trzeci warsztat to „Eks-
pert przez doświadczenie” - warsztaty 
edukacyjno-rozwojowe o walorach te-
rapeutycznych. „Zdrowie i dobre samo-
poczucie” prowadzony przez Aleksandrę 
Kożuszek i Reginę Bisikiewicz. Warsz-

tat szczególnie cenny bo prowadzony 
przez panią Aleksandrę – osobę, która 
swoim życiem świadczy, że schizofrenia 
jest chorobą uleczalną. Czwarty warsz-
tat to „Pracownik socjalny w procesie 
wspierania osób z doświadczeniem cho-
roby psychicznej”. Prowadzony przez 
dr hab. Pawła Bronowskiego i Beatę 
Wnęk. 

Uczestnicy warsztatów wyszli pełni po-
zytywnej energii z głowami pomysłów, 
przemyśleń. Nasi eksperci przekazali 
nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim 
zmusili do refleksji, do zadawania sobie 
kolejnych pytań. 

Gdański	Dzień	Otwarty	

Po ciężkiej pracy przyszedł czas na re-
kreację w Klubie 1,2,3. Miejscu dedy-
kowanemu osobom doświadczającym 
kryzysów psychicznych. W dniu 23 
września w ramach obchodów Dni So-
lidarności z Chorującymi Psychicznie 
odbył się dzień otwarty Klubu 1,2,3… 
Od godziny 11:00 do 15:30 Uczestnicy 
Klubu wzięli udział w warsztatach pie-
karniczo cukierniczych, przygotowując 
ciasta i ciasteczka, aby przywitać uczest-
ników dnia otwartego. Od godziny 16:00 
w Klubie pojawiali się goście, m.in. Pani 
Mirosława Jezior Dyrektor MOPS w Gdy-
ni, uczestnicy Klubu, oraz ich rodziny 
i przyjaciele. Pan Piotr Harhaj, kierownik 
zespołu opowiedział zgromadzonym go-
ściom o działalności miejsca. Następnie 
odbyły się koncerty muzyczne „ The Wło-
dek Stepuro” i “Trio A.J.A.” Wszystkiemu 
towarzyszyła pyszna kawa, degustacja 
wypieków wykonanych wcześniej, oraz 
kiermasz handmade, czyli prace plastycz-
ne uczestników m.in. biżuteria i ozdoby 
do domu. Czas upłynął w miłej i przyja-
znej atmosferze, pokazując jak ważnym 
są miejsca spotkań dla osób doświadcza-

jących kryzysów psychicznych. 

Ponadto Klub Samopomocy przy Zespo-
le Opiekuńczym w Gdyni przeznaczony 
dla osób starszych wykazujących prze-
wlekłe zaburzenia czynności psychicz-
nych zorganizował spotkanie integracyj-
ne połączone z projekcję filmu „ 5 historii 
o szaleństwie” i dyskusją dotyczącą za-
burzonej komunikacji chorującej matki 
z dzieckiem. 

W środę ponownie wróciliśmy do Sopo-
tu, gdzie odbyło się spotkanie informa-
cyjne i dyskusja dotycząca perspektyw 
aktywizacji zawodowej niepełnospraw-
nych mieszkańców Pomorza. Spotka-
nie prowadzone przez Jakuba Nowaka 
z Centrum Ster Zawodowy przy Stowa-
rzyszeniu Na Drodze Ekspresji zgroma-

dziło grupę entuzjastów działań na rzecz 
osób chorujących psychicznie. Podsumo-
waniem spotkania może być stwierdze-
nie, że perspektywy działań aktywizacji 
zawodowej są. Warto marzyć, ale warto 
tez działać na miarę możliwości organi-
zacji i instytucji. Ważnym elementem 
w rozwoju sieci wsparcia w zakresie 
aktywności zawodowej będą środki fi-
nansowe pochodzące z Unii Europejskiej 
w nowej perspektywie finansowania 
2014-2020.

W czwartek powrót do Gdyni do Cen-
trum U7. Trójmiejski Turniej Bowlingu 
dla osób chorujących - uczestników 
pomorskich ośrodków wsparcia to oka-
zja do zabawy, rywalizacji, ale przede 
wszystkim utrwalenia dobrych rela-
cji międzyludzkich. Na 9 torach ponad 
60 osób reprezentujących 7 ośrodków 
rywalizowało o laur zwycięstwa. W ry-
walizacji brały udział reprezentacje 
Dziennych Oddziałów z Gdyni i Gdań-
ska, sopockiej grupy wsparcia przy ŚDS, 
Klubu Miłośników Sztuki z Gdyni, Woje-
wódzkiego Szpitala Psychiatrycznego, 
Klubu 1,2,3 z Gdyni. W tym roku puchar 
ponownie został w Gdyni – w rękach re-

Scena z przedstawienia „ Schizofrenia” 

Publiczność dopisała. 
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PODZIĘKOWANIA
Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego składa serdeczne podziękowania za wsparcie reali-
zacji idei Obchodów Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie które odbyły się w Trójmieście 
w dniach 21 – 26 października 2014 r. Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, mającym 
na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych, w szczególności schizo-
frenii i przybliżeniu społeczeństwu problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających 
kryzysów psychicznych. Dzięki edukacji możliwa jest poprawa społecznego odbioru i pogłębienie tole-
rancji do osób chorujących psychicznie. 

Swoim zasięgiem działania objęły Gdańsk, Sopot i Gdynię. Mamy nadzieję, że staną się inspiracją do po-
dejmowania podobnych działań na rzecz osób chorujących w innych miejscowościach województwa 
pomorskiego.

W ramach wyzwań, które udało się zrealizować Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego na-
leży prowadzenie portalu informacyjno – edukacyjnego www.otwartebramy.org, którego ambicją jest 
zwrócenie uwagi na problem zdrowia psychicznego oraz dostarczenie konkretnej i użytecznej infor-
macji o możliwościach i rodzaju oferowanego wsparcia osobom chorującym psychicznie i ich rodzinom 
na terenie Pomorza. Zapraszamy Państwa do współtworzenia portalu. Warto także wspomnieć o kon-
ferencji i warsztatach pt: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby chorującej 
psychicznie”, które towarzyszyły tegorocznych obchodom.

Kolejny rok pokazał, że podejmowany wspólnie wysiłek osób, przedstawicieli organizacji i insty-
tucji z Trójmiasta pozwala na promocję i upowszechnianie zdrowia psychicznego w większym za-
kresie i stopniu. Pełną relację z Obchodów Dnia Solidarności i Dni Otwartych znajdziecie Państwo                           
na www.otwartebramy.org 

Jeszcze	raz	dziękujemy	za	wsparcie	realizacji	Obchodów	Dnia	Solidarności	z	Osobami	Choru-
jącymi	Psychicznie	oraz	nadesłanie	materiałów,	które	zamieściliśmy	w	niniejszym	wydaw-

nictwie.	

W	imieniu	Pomorskiej	Koalicji	na	Rzecz	Zdrowia	Psychicznego	

Piotr	Harhaj
Prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie

Kierownik Zespołu ds. Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni

21-26.09.2014

prezentacji ŚDS Maczka. 

Na zakończenie obchodów Dni Solidar-
ności z Osobami Chorującymi Psychicz-
nie w dniu 26 września w Wojewódzkim 

Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku 
odbył się Pierwszy Trójmiejski Turniej 
Gier Planszowych dla pacjentów szpitala 
i osób chętnych. 

Dla zwycięzców przewidziano nagrody 
i wręczono najbardziej wytrwałym gra-
czom. A to co najważniejsze, to spotka-
nie. 

„Schizofrenia Otwórzcie Drzwi … Serca 
i Głowy. Zmieńmy perspektywę. Przy-
najmniej na chwilę spróbujmy zmienić 
miejsce siedzenia. „Droga zaczyna się 
od pierwszego kroku”, może to ten przez 
nasze drzwi do tolerancji będzie pierw-
szy na drodze do …  

Warto podziękować i wspomnieć…, 
że Patronatem Honorowym powyższe 
wydarzenia objęli: Rzecznik Praw Oby-
watelskich Irena Lipowicz, Marszałek 
Województwa Pomorskiego Mieczysław 
Struk, Prezydenta Miasta Gdańska Pa-
weł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdyni 
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta So-
potu Jacek Karnowski. Patronat medial-
ny sprawowały: Gazeta Wyborcza, Radio 
Gdańsk, portal internetowy Wrota Pomo-
rza. Wydarzenia współfinansowane były 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych oraz Gminę 
Miasta Sopotu. Dziękujemy

Aleksandra	Pakólska,	Piotr	Harhaj
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Niewielu z nas miało bezpośredni 
kontakt z kimś kto chorował psy-

chicznie, niewielu wie jak rozumieć 
i reagować na często nietypowe zacho-
wania związane z faktem choroby. Za-
zwyczaj nie reagujemy wcale, zazwy-
czaj jesteśmy całkowicie nieświadomi 
tego co w danej chwili przeżywa ktoś 
chorujący. Stajemy się mimowolnymi 
i nierozumiejącymi świadkami zmagań 
człowieka z codziennością, w którą 
wplecione są często bardzo dotkliwe 
objawy i przeżycia. Możemy jednak – 
pomimo trudności w nawiązaniu bez-
pośredniego kontaktu – zwiększyć swo-
ją wiedzę na temat doświadczeń tych, 
których często nazywamy niesłusznie 
„wariatami”. Ta możliwość związana jest 
z tak zwanym spotkaniem pośrednim – 
poprzez przeczytanie książki opisującej 
zmagania z chorobą. W ostatnich latach 
na rynku wydawniczym pojawiło się 
kilka szczególnie wartościowych ksią-
żek relacjonujących walkę ich autorów 
z chorobą psychiczną. Książki te są nie-
zwykle cennym źródłem wiedzy, gdyż 
jej autorzy zabierają czytelnika w świat 
swoich przeżyć, prowadzą po labiryn-
tach medycznej diagnostyki, opisują 
objawy i proces leczenia, dyskutują ba-
riery, z którymi przyszło im się zmierzyć 
podczas walki o zdrowie. Te szczególne 
historie odsłaniają przed czytelnikiem 
terapeutyczne znaczenie nadziei i ma-
rzeń pacjentów w stopniowym odzy-
skaniu miejsca wśród zdrowych. Opisać 
własne, chorobowe, często graniczne 
doświadczenia emocjonalne to wy-
jątkowy wysiłek i praca świadcząca 
o wielkiej odwadze. Natomiast czy-
tać o czyimś cierpieniu, to znaczy być 
gotowym do przyjęcia z pokorą lekcji 
wrażliwości, to znaczy być otwartym 
na doświadczenia drugiego człowieka. 
Należy jednak pamiętać, iż tak zwane 
książki pisane „z pierwszej ręki” to każ-
dorazowo indywidualna historia, osobi-
ste zmagania autora z chorobą, dlatego 
też nie są one jedyną obowiązującą 
prawdą, ale właśnie dlatego mogą stać 
się szczególnie bliskie czytelnikowi. 
Poniżej omówimy wybrane książki, 
przywołując te cytaty, które naszym 
zdaniem przybliżają codzienność życia 
z chorobą, jednak nie podejmujemy ich 
interpretacji. Pozostawiamy ją czytel-

nikowi, którego zachęcamy tym samym 
do zdobycia się na chwilę samodzielnej 
refleksji. Być może wzbogaci ona nasz 
sposób myślenia o tych spośród nas, 
którzy chorują psychicznie. 

William	Styron	–	znany	amerykański	
pisarz,	 autor	 wie-
lu	 książek,	 laureat	
nagrody	 Pulitzera	
napisał	 esej	 o	de-
presji	 „Ciemność	
widoma”	.	Jak	przy-
znaje	 w	tej	 pracy,	
podczas	uroczysto-
ści	 zorganizowa-

nej	 w	Paryżu	 w	1985	 roku	 z	okazji	
wręczenia	mu	nagrody	Prix	mondial	
Cino	Del	Duca	 jego	objawy	depresji	
nie	 pozwalały	 już	 na	prawidłowe	
funkcjonowanie.	 Styron	 doświad-
czając	dotkliwego	obniżenia	poczu-
cia	własnej	wartości	był	przekonany	
(pewny!),	że	nie	zasługuje	na	nagro-
dę,	 a	jego	 zachowanie	 jednoznacz-
nie	 wskazywało	 na	problemy	 zdro-
wotne.	 Podczas	 rozwoju	 choroby	
nawet	 spacery	 stanowiły	 trudność,	
codzienność	zaskakiwała:	

„Miewałem także okropne, obezwład-
niające napady lęku. Pewnego pogod-
nego dnia podczas spaceru z psem 
w lesie usłyszałem klangor stada gęsi 
kanadyjskich, przelatujących wysoko 
nad wierzchołkami drzew pokrytych 
listowiem w płomiennych barwach; 
zawsze takie widoki i odgłosy budziły 
we mnie zachwyt, tymczasem teraz 
przelatujące po niebie ptaki wprawiły 
mnie w osłupienie – zatrzymałem się 
i znieruchomiałem w niemym przera-
żeniu. Stałem w bezruchu, oszołomio-
ny, całkowicie bezradny, rozdygotany, 
po raz pierwszy naprawdę świadomy 
tego, że zmagam się nie z banalnymi 
dolegliwościami wywołanymi przez 
odstawienie alkoholu, lecz z poważną 
chorobą, której nazwa i okrutna real-
ność w końcu do mnie dotarły.” 

„Doskonale pamiętam niemal całkowi-
tą utratę głosu, który podlegał jakiejś 
dziwnej transformacji, chwilami stając 
się bardzo słaby, chrapliwy i urywany. 
Jeden z moich przyjaciół powiedział mi 
później, że był to głos dziewięćdzie-

sięcioletniego starca. Dosyć wcześnie 
pożegnałem się także z libido, co zda-
rza się często w większości poważnych 
schorzeń – dla wyczerpanego organi-
zmu, który znajduje się w stanie per-
manentnego kryzysu, potrzeby seksu-
alne stają się zupełnie nieistotne. Wiele 
osób traci apetyt; u mnie to się nie sta-
ło, ale zauważyłem, że jem wyłącznie 
po to, żeby zaspokoić głód; jedzenie, 
podobnie jak wszystko co wiązało się 
ze sferą zmysłową straciło dla mnie 
wszelki smak. Najbardziej dolegliwe 
były zaburzenia snu – nie dość, że sy-
piałem fatalnie, to jeszcze przestałem 
miewać jakiekolwiek marzenia senne.” 

Autor	opisuje	również	swoje	rozmy-
ślania	dotyczące	próby	samobójczej:

„Niezwykłym zjawiskiem, na jakie zwra-
ca uwagę wiele osób w ciężkiej depre-
sji, jest pojawiające się u nich poczucie 
drugiego ja, które towarzyszy – coś 
w rodzaju widmowego, bezcielesnego 
obserwatora, który, wolny od mental-
nych cierpień swojego sobowtóra, przy-
patruje się z beznamiętna ciekawością, 
jak jego alter ego walczy, starając się 
zapobiec nadciągającej katastrofie, 
lub decyduje się wyjść jej naprzeciw. 
Jest w tym wszystkim pewien aspekt 
teatralności; w ciągu kilku następ-
nych dni, kiedy chłodno i metodycznie 
czyniłem przygotowania do odejścia 
z tego świata, nie mogłem pozbyć się 
wrażenia, że uczestniczę w jakimś me-
lodramacie – którego ja, przyszła ofiara 
samobójstwa, jestem zarówno jedy-
nym aktorem, jak i jedynym widzem. 
Wciąż jeszcze nie zdecydowałem się 
ostatecznie na sposób, w jaki skoń-
czę ze sobą, wiedziałem, że to będzie 
następny krok i że przyjdzie szybko 
i nieodwołalnie jak noc. Obserwowa-
łem samego siebie z uczuciem prze-
rażenia pomieszanego z fascynacją, 
kiedy przystąpiłem do ostatniej fazy 
niezbędnych przygotowań: pojechałem 
do pobliskiego miasta, żeby spotkać się 
z moim prawnikiem – i raz jeszcze spi-
sać testament – przez kilka popołudni 
z rzędu próbowałem również, powodo-
wany mętnym pragnieniem pozosta-
wienia po sobie czegoś dla potomności, 
napisać list pożegnalny. Okazało się 
jednak, że sformułowanie notatki, któ-

04	CODZIENNOŚĆ	Z	PERSPEKTYWY	OSÓB	DOŚWIAD-
CZONYCH	ZABURZENIEM	ZDROWIA	PSYCHICZNEGO	
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rej konieczność obsesyjnie odczuwa-
łem, jest najtrudniejszym zadaniem pi-
sarskim, z jakim kiedykolwiek przyszło 
mi się zmierzyć. Uświadomiłem sobie, 
że o zbyt wielu osobach powinienem 
wspomnieć, wyrazić im podziękowania 
i przekazać ostatnie wyrazy uznania. 
(…) nawet kilka słów wydawało mi się 
o wiele za dużo, dlatego darłem i wy-
rzucałem do kosza kolejne wersje listu, 
aż w końcu postanowiłem odejść w cał-
kowitym milczeniu.” 

William Styron po wydaniu książki 
(w 1990 roku) angażował się w różne 
działania na rzecz zdrowia psychiczne-
go. Uczestniczył w wielu konferencjach 
i odczytach podczas których dzielił się 
swoim doświadczeniem choroby. Latem 
2000 roku miał drugi epizod depre-
sji. Tym razem choroba miała znacznie 
ostrzejszy przebieg, towarzyszyły jej 
bowiem stany psychotyczne, pogorsze-
niu uległ też jego stan fizyczny (stąd 
był początkowo hospitalizowany na od-
dziale intensywnej terapii). Po po-
wrocie do zdrowia, nadal uczestniczył 
w różnych spotkaniach, poświęcał też 
sporo czasu osobom, które zwracały 
się do niego po pomoc. Nie napisał już 
„drugiej części” o swoich zmaganiach 
z chorobą, bowiem otrzymując steki 
listów po wydaniu pierwszego eseju 
o depresji, zaangażował się w dzia-
łalność poprzez bezpośredni kontakt 
z ludźmi. Zmarł w szpitalu w 2006 r., 
w wieku 81 lat, bezpośrednią przyczy-
ną śmierci było zapalenie płuc. 

Arnhild	 Lauveng, 
mieszka	 w	Norwe-
gii,	 pracuje	 jako	
psycholog	 klinicz-
ny.	 W	2004	 roku	
otrzymała	 nagro-
dę	 za	promowanie	
otwartości	 i	swo-
body	 w	wyrażaniu	

siebie	 w	ramach	 psychiatrycznej	
opieki	 zdrowotnej.	 Książkę	 „Byłam	
po	drugiej	 stronie	 lustra.	 Wygrana	
walka	 ze	schizofrenią”	 pisała	 jako	
osoba,	która	pokonała	chorobę	i	od-
zyskała	zdrowie.	Tak	opisuje	pierw-
sze	objawy	choroby:	

„Zazwyczaj dźwięki mają swój okre-
ślony porządek, jedne są głośne, inne 
ciche, jedne ważne, inne mniej istotne, 
teraz jednak te zasady stały się mniej 
wyraźne. Zdarzało się, że szłam z kimś 
i rozmawiałam, zauważając jednocze-
śnie, że trudno mi usłyszeć, co mówi 

ta druga osoba, ponieważ dźwięk jej 
głosu jest zagłuszany odgłosem ude-
rzeń moich adidasów o asfalt. Nato-
miast szmery dochodzące z rur stawały 
się głośne i zagrażające i sprawiały mi 
wręcz fizyczny ból. Czasami nie mia-
łam pewności, czym właściwie był 
dany dźwięk, czy to tylko szmery, czy 
może ktoś coś mówi...? Zdarzało się, 
że głos nauczyciela prowadzącego wy-
kład zamiast słów niósł jedynie wycie 
piły lub szum szalejącego wiatru. To, 
co widziałam, również zaczynało się 
zmieniać, granice między światłem 
a cieniem stawały się coraz ostrzejsze 
i czasami bywały wręcz zagrażające. 
Gdy szłam ulicą, domy wokół mnie ro-
sły, aż były ogromne i groźne i czułam, 
jak się na mnie zwalają. Przewidywalne 
zasady dotyczące perspektywy i prze-
strzeni przestawały obowiązywać i wy-
dawało mi się, że poruszam się w surre-
alistycznym świecie malarstwa Picassa 
lub Salvadora Dali - męczącym i pełnym 
dezorientacji. Pewnego dnia w drodze 
do pracy zatrzymałam się i przez pół go-
dziny nie miałam odwagi przejść przez 
ulicę. Nie byłam w stanie ocenić odle-
głości dzielącej mnie od przejeżdżają-
cych samochodów, a krawężnik robił 
wrażenie czyhającej bezdennej prze-
paści, upadek w którą oznaczał śmierć. 
Lęk i rozpacz narastały i w końcu nie 
było już innego wyjścia, jak ostatecznie 
zrobić ten krok. Jeśli zginę, to trudno, 
przynajmniej będzie po wszystkim. Nie 
zabiłam się. Przeszłam przez ulicę, do-
tarłam do pracy i powiedziałam, że au-
tobus nie przyjechał na czas. Pierwszy 
raz spóźniłam się tak bardzo i mimo 
że jakoś się udało, czułam się okropnie, 
ponieważ kłamałam. A zarazem, co in-
nego mogłam powiedzieć...? Że bałam 
się, iż się zabiję, jeśli spadnę do przepa-
ści za chodnikiem?” 

Wiele	 miejsca	 w	książce	 poświęca	
też	funkcjonowaniu	z	objawami	cho-
roby:	

„Nawet wówczas, gdy byłam w bar-
dzo złym stanie i w oczywisty sposób 
niezdolna do wzięcia odpowiedzial-
ności za rzeczy istotne, udawało się 
zazwyczaj współpracować ze mną 
w kwestiach mniej ważnych. W któ-
rym szpitalu, na przykład, mam zostać 
przymusowo zatrzymana. Również 
w tamtej chwili, gdy opętana psycho-
zą siedziałam w samochodzie na środ-
ku ruchliwego skrzyżowania w Oslo, 
potrafiłam posłuchać krótkich, przyja-

znych poleceń: „Wstań. Chodź ze mną 
do samochodu. Tak dobrze. To nie jest 
niebezpieczne. Wsiądź do samochodu”. 
Może wydawać się komuś, że to żadna 
różnica, jednak w tym przypadku polega 
ona na wejściu do samochodu lub byciu 
wciągniętą do niego przemocą. To róż-
nica pomiędzy odrobiną fizycznej siły 
a całkowitą przemocą. Ona była podsta-
wą do zbudowania kruchego zaufania, 
ułatwiającego poradzenie sobie ze mną 
w czasie oczekiwania na pomoc lekar-
ską. Zawsze chciałam przyjąć pomoc. 
I zawsze byłam gotowa współpracować. 
Oczywiście nie oznacza to, że zawsze 
współpracowałam, bo tak po prostu nie 
było. Czasami dlatego, że byłam zła, 
czasami dlatego, że się bałam, a najczę-
ściej dlatego, że czegoś nie rozumia-
łam. Trudno jest zrozumieć świat, gdy 
jest się w samym środku psychozy. (…) 
Załamują się wszystkie skomplikowane 
strategie i pozostają tylko te najprost-
sze. Spokojny głos. Dobre oczy. Jasne 
polecenia. Lekarz gotów cię wysłuchać, 
zgadzający się z tym, że ośmiu przeciw 
jednemu to tchórzostwo, i dostatecznie 
wielki, aby przeprosić w sposób, który 
cię podnosi.” 

Autorka	 ma	 również	 za	sobą	 do-
świadczenia	prób	samobójczych,	tak	
opisuje	pierwsze	z	nich:

„Po pierwszej próbie samobójczej zo-
stałam bardzo szybko wypisana, ale już 
w dwa dni później spróbowałam ponow-
nie. (…) Nie widziałam żadnego powodu 
do czekania, więc po południu uciekłam 
stamtąd i podjęłam trzecią próbę samo-
bójczą. Tym razem przeszkodziło mi to, 
że ktoś z przechodniów wezwał policję, 
która znów zawiozła mnie do szpitala. 
(…) Mama poszła do ordynatora i - jak 
opowiedziano mi później - wyprosto-
wała się na całe swoje 157 cm wzro-
stu, spojrzała mu w oczy i powiedziała, 
że jeśli zamierza mnie teraz wypisać, 
to równie dobrze może od razu zadzwo-
nić do zakładu pogrzebowego, przynaj-
mniej ona nie będzie musiała tego robić. 
Zdaje się, że to właśnie wtedy ordyna-
tor zmienił zdanie.” 

Karolina Otwinowska, obecnie student-
ka psychologii angażująca się w wiele 
akcji poświęconych problematyce ano-
reksji, w książce „Dieta (nie) życia” opi-
suje swoje zmagania z tą chorobą. Jej 
„obsesyjność jedzenia”, przejawiała się 
rygorystycznym planowaniem posiłków 
– ich wielkości, dokładnie wyliczonej 
godziny spożycia. Całe dnie spędzała 
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na „układaniu jedzeniowych schema-
tów”, co spowodowało, że np. jadła ka-
napkę w teatrze podczas trwania sztu-
ki, a w kuchni miała cały zestaw linijek, 
kątomierzy, ekierek. Sznurkiem mierzy-
ła objętość jajek. Poniżej opisana sytu-
acja wywołała więc nietypową reakcję: 

„Poproszę dwieście pięćdziesiąt gra-
mów chudego twarogu – zwróciłam się 
kiedyś w sklepie do kobiety za ladą. 
Potrzebowałam tyle i ani deka więcej. 
Tego, niestety, sprzedawczyni nie była 
w stanie zrozumieć i nieopatrznie ukro-
iła o. . . cztery (!) gramy za dużo. Na wa-
dze wybiło dwieście pięćdziesiąt cztery! 
To tylko okruszki, ale we mnie wstąpiła 
rozwścieczona lwica! Wrzeszczała mo-
imi ustami: „Ja chciałam dwieście pięć-
dziesiąt, a nie dwieście pięćdziesiąt 
cztery gramy! Nie obchodzi mnie, że nie 
umie pani tak precyzyjnie ukroić! Proszę 
natychmiast odkroić naddatek!”. Sprze-
dawczyni odjęło ze zdziwienia mowę, 
za to sklep coraz głośniej szeptał po ką-
tach. Dobrze, że była ze mną mama. 
Próbowała załagodzić sytuację. Mówiła: 
„Może być, weźmiemy te dwieście pięć-
dziesiąt cztery gramy!” i ciągnęła mnie 
za rękaw do wyjścia, rozsyłając na oko-
ło przepraszające uśmiechy. Gdyby nie 
ona, pewnie do tej pory tupałabym 
tam nogą jak rozpieszczony bachor. . . 
Wprawdzie nikt nie powiedział, że trze-
ba być ułożonym jak tresowany piesek, 
ale takie sceny w miejscu publicznym?! 
Co się ze mną działo? Z każdym dniem 
stawałam się coraz chudszą wariatką!” 

Jej codziennie życie z chorobą było róż-
ne, w zależności od stadium choroby:

„Postanowiłam tańczyć. Marzyłam 
o tym od dawna. Kochałam taniec 
i wiedziałam, że on mi pomoże. Znala-
złam odpowiedni kurs i uśmiechnięta 
od ucha do ucha wparadowałam na lek-
cję jazzu. Mój zapał równie szybko 
ostygł, jak się rozpalił. Przerażone spoj-
rzenia dziewcząt w garderobie dały mi 
dużo do myślenia. Zerkając na swe od-
bicie w lustrze na ogromnej tanecznej 
sali, poczułam, jakbym trafiła tu z balu 
kościotrupów. Moje ciało w niczym nie 
przypominało kobiecego. Próbowałam 
naśladować jazzowe, zmysłowe ruchy, 
które prezentowała instruktorka, ale 
w moim wydaniu były one kanciaste 
i odrażające. (…) Po takim kursie była-
bym najlepszym modelem lekarskiej 
obdukcji. Tylko niby co bym powiedzia-
ła? Że pobiła mnie anoreksja?” 

 „Odkąd wyszłam ze szpitala, ludzie 
nie rozpoznawali we mnie anorek-
tyczki. A ja tak strasznie chciałam, by 
ktoś znów wzdrygnął się na mój widok 
i krzyknął za moimi plecami: „Śmierć 
na łańcuchu! Kościotrup! Szkieletor!”. 
Dla mnie byłby to największy komple-
ment, a nie obelga. Tymczasem więk-
szość znajomych dobijała mnie, mówiąc, 
że wyglądam lepiej i że oczy mi już tak 
nie wyłażą na wierzch. A ja właśnie 
chciałam, żeby wyłaziły, żeby były wiel-
kie i wyłupiaste! Dlatego za każdym ra-
zem, gdy jakaś osoba z klasy mówiła mi 
chybiony komplement typu: „Karolina, 
ale się poprawiłaś”, czułam się, jakbym 
dostała w twarz. Miałam dosyć tego po-
liczkowania!” 

Codzienność	 powiązana	 z	lecze-
niem,	 próbą	 samobójczą	 tworzą	
w	książce	 obraz	 zmagań	 autorki	
z	chorobą:

„Nie mogłam zatem uniknąć ponow-
nych wizyt u psychiatry. Nie chciałam 
tam iść. Przecież już sama poczekalnia 
to prawdziwa wylęgarnia anorekty-
czek. Pewnego dnia spotkałam tam aż 
dwie - jedną chudszą od drugiej. Przy-
szłam pół godziny za wcześnie, więc 
na własne życzenie wzięłam udział 
w tym targowisku chudości. Kiedy tak 
na nie patrzyłam, automatycznie uru-
chomiła się w moich oczach waga. Lu-
strowałam zawistnie ich obciągnięte 
skórą kości. Miałam wrażenie, że gdyby 
po jednej stronie wagi posadzić mnie, 
a po drugiej je obie, szalka i tak prze-
chyliłaby się na moją niekorzyść. Przez 
cały ten czas zastanawiałam się też, 
co one myślą na mój temat. Wydawa-
ło mi się, że czują się lepsze (bo chud-
sze) ode mnie. Ja za to rosłam w swoich 
oczach. Było mi grubo i źle. Na myśl, 
że podobna sytuacja mogłaby się po-
wtórzyć, dostawałam dreszczy. Nie 
tak dawno wyszłam przecież ze szpi-
tala, więc w starciu z jakąkolwiek miss 
chudości nie miałabym żadnych szans. 
Pomyślałam, że nie warto narażać się 
na takie ryzyko. Zrezygnowałam z wi-
zyty. To był błąd. Wtedy nie wiedzia-
łam jednak jak duży. Ze strachu przed 
spotkaniem z wzorowymi chudzinkami 
zapomniałam, że na tej wizycie lekarka 
miała przepisać mi dodatkowe prosz-
ki. Mój zapas antydepresantów powoli 
się kończył. Gdy to sobie uzmysłowi-
łam, było za późno. Nic nie mogłam już 
zdziałać, bo gabinet psychiatry został 
zamknięty, a kolejne spotkanie ustalo-

no dopiero na początek września. Wie-
lokrotnie próbowałam skontaktować 
się z moją lekarką, poprosić jedynie 
o receptę. Panią na recepcji nie inte-
resowały moje tłumaczenia i kazała mi 
spokojnie czekać na ustalony termin. 
Pomyślałam: „Trudno, sama sobie pora-
dzę”. I znów zrobiłam błąd.” 

„(…) czy ktoś już cię poinformował, 
że jako osoba odratowana z próby sa-
mobójczej masz bezwzględny obo-
wiązek przebywania tylko i wyłącznie 
na sali obserwacyjnej! Najlepiej zatem, 
jeśli natychmiast tam pójdziemy i spo-
kojnie mi wszystko opowiesz. Boże, 
jak to brzmiało: o d r a t o w a n a. Poza 
tym jaka próba? Co on bredził?! - nie 
rozumiałam. To, że z nerwów wyszłam 
na dach wieżowca o godzinie dwuna-
stej w nocy, to chyba jeszcze nie po-
wód, żeby uznać mnie za samobójczy-
nię?! Czułam, że mój pan doktor zbyt 
wiele filmów się naoglądał. - Dobrze, 
już idę, proszę tak na mnie nie patrzeć 
- powiedziałam i ruszyłam za moim le-
karzuniem. (…) - Karolinko, musimy cię 
teraz mieć pod stałą kontrolą - zaczął 
mi tłumaczyć swą beznadziejną decy-
zję lekarz. - Taka ścisła obserwacja jest 
zdecydowanie niezbędna. Twoje wczo-
rajsze zachowanie, ten dach, awantura 
- ktoś musi cię teraz pilnować. Ja rozu-
miem, że to nerwy i nie planowałaś się 
zabić, ale większość sytuacji okazuje 
się nieoczekiwanymi. Równie dobrze 
mogło ci się coś stać, nawet jeżeli tego 
nie brałaś pod uwagę. Teraz to my bę-
dziemy czuwać, by ci nic nie zagrażało.” 

Autorce	nie	brakowało	refleksji	nad	
chorobą:

„Zaczęłam się coraz bardziej niepoko-
ić. Czułam, że osiemdziesiąt procent 
mojego ciała stanowi teraz anoreksja. 
Zważywszy na fakt, że CIAŁA ogólnie 
nie miałam dużo, można by stwierdzić, 
że byłam chodzącą anoreksją. Wszyst-
ko, co robiłam, jak się zachowywałam, 
a przede wszystkim jak wyglądałam, 
było chore. Nienawidziłam takiego sta-
nu, bo wiedziałam, że tracę osobowość. 
Wydawało mi się, że ludzie przebywa-
jąc w moim otoczeniu, wciąż postrze-
gają mnie jako anorexia nervosa, a nie 
jako Karolinę. Zapominają, kim jestem 
naprawdę. Anoreksja uczyniła ze mnie 
kogoś, kim nie chciałam być. Tłumiła to, 
co we mnie najpiękniejsze. Czy ludzie 
zobaczą jeszcze we mnie kiedyś mnie?” 
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Polecamy	 również	
książki,	które	są	za-
pisem	 doświad-
czeń	młodych	osób:	
„Zwrotnica.	 Nasze	
psycho-narracje”	
oraz	 „Czarne	perły.	
Nasze	 psychoetiu-
dy”	 to	zbiór	 krót-

kich	 opowieści,	 wierszy,	 fotografii	
–	zapisy	zmagań	z	chorobą	psychicz-
ną	młodzieży	 (15-25	 lat)	 z	Ośrodka	
Rehabilitacji	 Socjopsychiatrycznej	
–	MORS	w	Zagórzu.	Książki	 to	efekt	
wspólnej	 pracy	 terapeutów	 i	ich	
podopiecznych.	

„Gdyby mi Psyche odpuściła…

Gdyby mi Psyche odpuściła
Miałabym diamentowe nadgarstki
Rdzeń kręgowy trwalszy niż ze spiżu
Wątrobę niczym silnik najdoskonalszy
Byłabym kimś

Gdyby mi Psyche odpuściła
Rankiem miłość wśród młodych traw
Po południu kredyt w banku
Wieczorem kominek i herbata
Trzy stadia życia

Gdyby mi Psyche odpuściła
Gdyby tylko…
Gdyby…” 

Wa r t o ś c i ow ym	
źródłem	 wiedzy	
o 	 z abu r zen i a c h	
zdrowia	 psychicz-
nego	 jest	 również	
książka	 napisana	
przez	 studentów	
krakowskich	 uczel-
ni	 „Moja	 wędrów-

ka”.	 Ich	 zmagania	 z	codziennością	
w	okresie	studiów	to	wyjątkowy	za-
pis	doświadczeń.	Tak	swoje	począt-
ki	zachorowania	na	nerwicę	opisuje	
jedna	z	autorek:	

„Zacznę od sytuacji-symbolu najbar-
dziej odległej w czasie. Jestem w poko-
ju akademickim mojej bliskiej koleżanki. 
Chodzę od jednego do drugiego końca 
tej klitki, ona siedzi na łóżku i na mnie 
patrzy. Chodzę, bo jeżeli usiądę, to będę 
się trząść, a nie mam już na to wię-
cej siły. Od trzech dnie nie mogę spać 
ani jeść i mam w głowie huragan ne-
gatywnych myśli: nie dam sobie rady, 
nie wyśpię się tej nocy, nie pójdę jutro 
na zajęcia, nie zaliczę semestru, nie po-

jadę do Francji do chłopaka, nie skończę 
studiów. Teraz wydaje mi się to absur-
dalne, wtedy – nie. Czuję, że tracę grunt 
pod nogami i… panicznie się boję. Ten 
strach wypełnia wszystko. Dokładnie 
jak powietrze. Wydaje mi się, że ja, ko-
leżanka, biurko, pokój, akademik nie je-
steśmy otoczeni powietrzem, tylko tym 
napięciem spowodowanym strachem… 
Koleżanka mówi „Słuchaj, po prostu 
weź się w garść”. To „weź się w garść” 
jest dla mnie symboliczne. Nie można 
wziąć w garść czegoś, czego nie ma. 
Żeby wziąć siebie w garść, muszę okre-
ślić czym jestem, muszę samą siebie 
zdefiniować. Żeby to naprawdę zrobić 
musiałam zrozumieć, kim jestem. Mu-
siałam się dowiedzieć, czego się boję 
i dlaczego się tego boję….” 

Z	doświadczeniem	
choroby	 psychicz-
nej	 zmierzyła	 się	
od	czasów	 nasto-
latki	 po	uzyskanie	
tytułu	 profesora	
prawa,	 psychiatrii	
i	nauk	 behawioral-
nych	 na	Uniwersy-
tecie	 Południowo-

kalifornijskim	Elyn	R.	Saks	opisując	
je	w	książce	„Schizofrenia.	Moja	dro-
ga	 przez	 szaleństwo”	 .	 Tak	 opisuje	
piętno	choroby,	które	towarzyszyło	
jej	 w	sytuacji	 zwyczajnej	 –	 wizyty	
na	ostrym	 dyżurze	 z	powodu	 upo-
rczywych	bólów	głowy:

„(…) gdy tylko na pogotowiu okazało się, 
że chorowałam psychicznie i biorę leki 
antypsychotyczne, postawili nieodwo-
łalną diagnozę: dostałam „po prostu” ko-
lejnego ataku. Biedna Maria dosłownie 
wychodziła ze skóry, usiłując przeko-
nać wszystkich obecnych, że widywała 
mnie już w stanie psychozy, a tym ra-
zem jest inaczej. Jej słowa niewiele po-
mogły – nadawałam się do psychiatryka 
i kropka. Zostałam odesłana z kwitkiem. 
(…) Matka zabrała mnie do internisty. 
Początkowo nie wydawał się szczegól-
nie zaniepokojony, dopóki nie uświa-
domił sobie, że nie pamiętam, iż już 
się z nim widziałam, kiedy narzekałam 
na bóle głowy i prosiłam go o receptę 
na środki przeciwbólowe. Natychmiast 
polecił matce zawieźć mnie do szpitala. 
W ten sposób trafiłyśmy na ostry dyżur. 
Przez kilka godzin siedziałam na kozet-
ce w korytarzu. W końcu odpowiedzia-
łam na stereotypowe pytania i znowu 

wydawało się, że odeślą mnie do domu. 
Wtedy jednak dyżurujący lekarz spytał, 
czy odczuwam ból, gdy podnoszą mi 
nogi, a ja próbuję w tym czasie dotknąć 
dłońmi stóp. Odczuwałam. Szybko za-
rządził przeprowadzenie zabiegu zwa-
nego nakłuciem lędźwiowym. Pobrany 
płyn był ciemnawy, z zakrzepłą krwią. 
Wykryto krwotok podpajęczynówkowy 
– mój mózg krwawił.” 

Zmagania z chorobą dwubiegunową 
opisuje Terri Cheney w książce „Na huś-
tawce emocji” . Jako prawniczka przez 
wiele lat funkcjonowała z chorobą, 
ukrywając nastrój – maniakalny lub 
depresyjny, który determinował jej co-
dzienność zarówno zawodową jak i pry-
watną. Tak pisze o sobie z perspektywy 
czasu, gdy udało jej się uporządkować 
życie z chorobą:

„Nie mam żadnych iluzji co do moich 
możliwości, kiedy leki nie działają. Kie-
dy jestem w manii, każda sprawa jest 
pewniakiem do wygrania, a każdy klient 
potencjalnym kochankiem. Wobec tego 
nigdy nie podejmuję się żadnych spraw, 
kiedy jestem w manii, jeśli tylko mogę 
tak to ustawić. Nie pracuję również, 
kiedy jestem w depresji. Po prostu nie 
mogę. Od szyi w górę jestem do ni-
czego, mózg nie pracuje, a cała reszta 
mnie jest sparaliżowana, przygnieciona 
wysiłkiem, jakim jest samo mrugnięcie 
okiem. Kiedy praca pojawia się okre-
sach, gdy jestem zdrowa i w dobrej 
formie – to ją chwytam. Prawie zawsze 
wygrywam. I prawie zawsze sama się 
dziwię i wszyscy dookoła się dziwią, 
dlaczego stale nie pracuję, aby zarobić 
na przyzwoite życie? Chociaż takie, 
bym co wieczór mogła zapłacić za je-
dzenie i czynsz za okres dłuższy niż 
jeden miesiąc. Boże, proszę, chociaż 
jeszcze jeden miesiąc do przodu. Ale 
zawsze, kiedy już dotrę do końcowej 
daty, reakcja daje o sobie znać: czasa-
mi jest to mania, czasami depresja, nie-
rzadko samobójcza. Nic, nawet karafka 
Martini nie potrafi mnie tak zupełnie 
zdestabilizować. Szesnaście lat trwa-
ło, zanim zdałam sobie z tego sprawę. 
Szesnaście lat codziennego zapewnia-
nia siebie przez całą drogę do pracy, 
że istnieje coś takiego jak szczęśliwy 
prawnik.” 

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę 
na książkę wspomnianej już Arnhild 
Lauveng „Coś zupełnie innego. Piekło 
dorastania” . To zbiór napisanych przez 
nią opowiadań o zdrowiu psychicznym 
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dedykowanych młodzieży. Mimo, iż 
w książce nie opisuje autentycznych hi-
storii, to każda z nich jest cennym opi-
sem różnych zaburzeń – ich znaczenia, 
sposobów leczenia, genezy. W drugiej 
części książki autorka wyjaśnia czym 
jest choroba psychiczna i jak postępo-
wać w przypadku zachorowania (rów-
nież gdy zachoruje ktoś bliski lub rodzi-
ce). Pisząc książkę bazowała na swoim 
osobistym doświadczeniu choroby oraz 
praktyce zawodowej w roli psychologa 
w pracy z młodzieżą.

Zachęcamy do przeczytania omó-
wionych książek, stanowią bowiem 
szczególne źródło wiedzy na temat 
wybranych zaburzeń, pozwalają lepiej 
rozumieć pewne typowe dla przebiegu 
choroby zachowania, zrozumieć niebez-
pieczeństwo ignorowania pierwszych 
symptomów choroby i mamy nadzieję, 
że zgodnie z intencją autorów zmniej-
szają dystans do osób zmagających się 
z zaburzeniem zdrowia psychicznego . 

Na	koniec	 chcieliby-
śmy	przywołać	cytat	
z	wyjątkowej	 baj-
ki	 o	chłopcu,	 który	
choruje	 na	autyzm	
–	„Kosmita”	Roksany	
Jędrzejewskiej-Wró-
bel	.	Książka	mimo,	

iż	dedykowana	jest	rodzinom	dzieci	
autystycznych	uczy	nie	tylko	dzieci,	
ale	i	dorosłych	tolerancji	i	zrozumie-
nia	 wobec	 kogoś	 odmiennego,	 do-
tkniętego	chorobą,	kogoś,	kto	z	tru-
dem	oswaja	chorobę.	Wybrany	cytat	
to	fragment	 listu	siostry	 chorujące-
go	 Kacpra	 –	 Oli.	 Listu	 chyba	 do	nas	
wszystkich…

„I chciałabym, żeby ludzie się na nas tak 
nie gapili na ulicy, jak Kacper się dziw-
nie zachowuje, bo to strasznie mnie 
wkurza, że mówią „co za niewychowa-
ne dziecko”, a to przecież nieprawda. 
On jest tylko inny, jak kosmita właśnie. 
A tym ludziom może być potem głupio, 
jak u nich też się taki zjawi. Bo może 
wylądować wszędzie. A wtedy, to trze-
ba mu pomóc, a nie gapić się.” 

Roksana	Kociołek	
– biblioterapeutka, socjo-
terapeutka, członek Kra-
kowskiego Koła Polskiego 
Towarzystwa Bibliotera-
peutycznego oraz Instytu-
tu Terapii i Edukacji Spo-
łecznej – Stowarzyszenie. 

Tworzy autorskie programy oraz scenariu-
sze zajęć z elementami biblioterapii poru-
szające tematykę zdrowia psychicznego. 

Dr	hab.	 Hubert	 Kaszyń-
ski jest socjologiem i pra-
cownikiem socjalnym, 
adiunktem w Instytucie 
Socjologii UJ. W latach 
2007-2013 kierownik 
socjologicznych studiów 
niestacjonarnych o spe-

cjalności pracy socjalnej, 
a następnie współorganizator studiów kie-
runkowych pracy socjalnej drugiego stopnia 
prowadzonych w IS UJ. Od 1989 roku jako 
pracownik socjalny zaangażowany w tera-
pię społeczną osób chorujących psychicz-
nie. Od 1997 współpracownik Powiatowe-
go, a następnie Wojewódzkiego Zespołu 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kra-
kowie. Od 2007 roku członek Zarządu Pol-
skiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjal-
nej. Od 2012 roku członek, od 2104 roku 
Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawo-
dowej pracowników socjalnych działającej 
przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. 
Założyciel i członek Zarządu Instytutu Te-
rapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie. 
Autor publikacji z zakresu socjologicznej 
pracy socjalnej, zdrowia psychicznego oraz 
ekonomii i przedsiębiorczości społecznej. 
Od ponad dziesięciu lat prowadzi zajęcia dy-
daktyczne skupione na personalistycznym 
i klinicznym podejściu w pracy socjalnej, 
poszukując inspiracji w dziełach i praktyce 
Janusza Korczaka, Carla Rogersa, Viktora 
Frankla i Antoniego Kępińskiego.

Roksana	Kociołek	
Instytut Terapii i Edukacji Społecznej - Stowarzyszenie

Hubert	Kaszyński	
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II

Ze względu na sytuację demogra-
ficzną Sopotu (ponad 26% miesz-

kańców to osoby w wieku poproduk-
cyjnym) w ostatnich latach priorytetem 
stały się działania skierowane do tej 
grupy mieszkańców. Propozycje i inicja-
tywy realizowane przez Miasto Sopot 
mają na celu zapewnienie osobom star-
szym warunków umożliwiających dobrą 
jakość ich życia. - Oprócz zapewnienia 
kompleksowego wsparcia dla samych 
seniorów, w Sopocie rozwijana jest 
również sieć oparcia społecznego dla 
rodziny sprawującej opiekę nad swoim 
niesamodzielnym krewnym. Jest to od-
powiedź na potrzeby zgłaszane przede 
wszystkim przez osoby opiekujące się 

swoimi bliskimi dotkniętymi demen-
cją, m.in. chorobą Alzheimera – podkre-
śla Anna Jarosz, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.

Rozpoznanie demencji w przebiegu 
starzenia się, zmienia życie nie tylko sa-
mej osoby, która choruje ale również ca-

łego jego otoczenia. Przebieg choroby 
sprawia, że chory traci samodzielność 
i potrzebuje pomocy oraz nieustannej 
obecności opiekuna, którą najczęściej 
jest współmałżonek lub dorosłe dzieci. 
- Opiekun, postawiony w nowej sytu-
acji, często czuje się zagubiony, osa-
motniony i bezradny a ilość problemów 
związanych z opieką może powodować 
narastające poczucie izolacji – mówi 
Grażyna Sujecka-Ruła, kierownik Działu 
Pomocy Seniorom i Osobom Niepełno-
sprawnym MOPS Sopot. Aby zapobiec 
takiej sytuacji sopocki MOPS prowadzi 
grupę	wsparcia	dla	opiekunów	osób	
niesamodzielnych	 oraz	 zapewnia	
indywidualne	konsultacje	z	psycho-

05OPIEKUN	TEŻ	JEST	WAŻNY.	SOPOT	WSPIERA	RODZINY	
OPIEKUJĄCE	SIĘ	OSOBAMI	NIESAMODZIELNYMI	
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logiem.	 Na spotkaniach opiekunowie 
mogą zdobyć praktyczną wiedzę jak 
opiekować się swoim niepełnospraw-
nym krewnym i jednocześnie zadbać 
o sobie, wymienić się doświadczeniami, 
uzyskać wsparcie oraz wzajemną po-
moc w rozwiązywaniu codziennych pro-
blemów związanych z opieką – dodaje 
Grażyna Sujecka-Ruła.

Większość chorych w miarę rozwoju 
choroby wymaga stałej obecności opie-
kuna, pielęgnacji i konieczności stałego 
czuwania nad bezpieczeństwem chore-
go, co często prowadzi do przewlekłego 
zmęczenia i wypalenia opiekuna. W celu 
poprawy jakości życia zarówno samego 
seniora jak i jego opiekuna, niezbędne 
jest czasowe odciążenie w sprawo-
waniu bezpośredniej opieki domowej. 
Taką możliwość daje np. dzienny pobyt 
w ośrodku wsparcia. 

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej, sopocki 
MOPS utworzył miejsca	 dziennego	
pobytu	 dla	 seniorów	 z chorobą Al-
zheimera i innymi demencjami. Projekt 
„Opiekun też jest ważny”, będący waż-
nym uzupełnieniem lokalnego syste-
mu wsparcia opiekunów domowych 
realizowany będzie od lipca do grudnia 
2014 r. Jego celem jest wzmocnienie 
kompetencji osób sprawujących opiekę 
nad osobami chorymi poprzez czasowe 
odciążenie opiekunów w sprawowaniu 
bezpośredniej opieki nad swoimi bliski-
mi. Z wykorzystaniem bazy lokalowej 
sopockiego Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy – Ośrodka Adaptacyjnego, 
dwa razy w tygodniu działa grupa dla 
osób z chorobą Alzheimera. Zajęcia pro-
wadzone przez terapeutów obejmują m.
in. trening funkcji poznawczych, terapię 

wspomnieniową, trening czynności ży-
cia codziennego oraz terapię zajęciową. 
Podczas pobytu sopocki MOPS zapew-
nia jeden gorący posiłek a dla uczestni-
ków mniej sprawnych ruchowo istnieje 
możliwość dowozu. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny. W ramach tego projektu 
działa również grupa wsparcia dla opie-
kunów oraz poradnictwo psychologicz-
ne. W czasie kiedy ich bliscy biorą udział 
w zajęciach, opiekunowie rodzinni 
mogą skorzystać z wielospecjalistycz-
nego wsparcia (prawnego, psycholo-
gicznego, pracownika socjalnego), mieć 
czas dla siebie aby odpocząć lub na za-
łatwienie różnych spraw.

- Stacjonarny pobyt chorego pod opieką 
terapeutów daje tak potrzebne opie-
kunowi wytchnienie – podkreśla Mał-
gorzata Chrzanowska – psycholog z so-
pockiego MOPS-u udzielający wsparcia 
seniorom oraz ich rodzinom. Opiekuno-

wie domowi często 
izolują się od spo-
łeczeństwa, wsty-
dząc się ujawnić 
swój problem i przy-
znać, że potrzebują 
wsparcia i pomocy, 
sami zmagają się 
z chorobą swojego 
bliskiego. Wielo-
letnia opieka nad 
chorym z chorobą 
otępienną jest ob-
ciążeniem psycholo-
gicznym, a z czasem 
wypala opiekuna 

psychicznie, dlatego tak ważne wzmoc-
nienie opiekuna w jego codziennej 
trudnej roli. 

Od lipca w siedzibie MOPS-u działa 
również Punkt	 Konsultacyjno	 -	 In-
formacyjny realizowany przez Stowa-
rzyszenie „Po_moc” w ramach projektu 
dofinansowanego przez Miasto Sopot. 
Mieszkańcy Sopotu mogą uzyskać 
tu niezbędne wsparcie, pomoc oraz 
informację dotyczącą kompleksowej 
pomocy i usług świadczonych na rzecz 
osób niesamodzielnych z chorobą Al-
zheimera i innymi chorobami związany-
mi z demencją, poradnictwo psycholo-
giczne, prawne, socjalne oraz instruktaż 
opiekuńczy. 

- Każda choroba, szczególnie przewle-
kła odciska piętno nie tylko na chorym 
ale i wpływa na funkcjonowanie naj-

bliższej rodziny. Zapewnienie komplek-
sowego specjalistycznego wsparcia 
choremu i jego rodzinie może znacząco 
pomóc w ich wzajemnym lepszym funk-
cjonowaniu i poprawić jakość ich życia 
- podkreśla Małgorzata Chrzanowska. 
Ważne jest przygotowanie zarówno 
osoby chorej, jak i jego rodziny do ży-
cia z przewlekłą i postępującą chorobą, 
jaką jest Alzheimer oraz inne demencje. 
Edukacja opiekuna na temat choroby 
i zmian jakie zachodzą wraz z jej postę-
pem, pozwala opiekunowi lepiej zrozu-
mieć i poradzić sobie z destrukcyjnym 
czasem zachowaniem chorego, który 
niekiedy diametralnie zmienił swoje na-
wyki, zachowanie i osobowość.

Warto rozejrzeć się w swoim otoczeniu 
i skorzystać z różnych form wsparcia ja-
kie oferują instytucje i organizacje po-
mocowe oraz poszukać grupy wsparcia. 
Izolacja od otoczenia i zamknięcie się 
wraz z chorym w domu, może szybko 
doprowadzić do wyczerpania i zniechę-
cenia a dzięki wsparciu społecznemu 
rola opiekuna może stać się łatwiejsza.

MIEJSCA	DZIENNEGO	POBYTU	DLA	SE-
NIORÓW	ZA	CHOROBĄ	ALZHEIMERA	

Zajęcia odbywają się w środy i w so-
boty w godz. 8.00-14.00 w Środowi-
skowym Domu Samopomocy – Ośrodku 
Adaptacyjnym w Sopocie przy ul. Kazi-
mierza Wielkiego 14. Udział w zajęciach 
jest bezpłatny, wymagane są wcze-
śniejsze zapisy.

PUNKT KONSULTACYJNO – INFORMA-
CYJNY DLA OPIEKUNÓW OSÓB Z CHO-
ROBĄ ALZHEIMERA I INNYMI DEMEN-
CJAMI

Działa we wtorki i środy w godz. 16.00-
18.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Sopocie przy ul. 
Kolejowej 14. Porady udzielane są bez-
płatnie, nie są wymagane wcześniejsze 
zapisy.

Szczegółowe	 informacje	 na	te-
mat	 działań	 na	rzecz	 seniorów	
oraz	wsparcia	opiekunów	można	
uzyskać	w	Dziale	Pomocy	Senio-
rom	 i	Osobom	 Niepełnospraw-
nym	 sopockiego	 MOPS-u,	 przy	
ul.	Kolejowej	14,	pok.	02,	tel.	58	
551-17-10.
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Pomorska Koalicja na rzecz Zdrowia 
Psychicznego, zawiązała się 25 

września 2011 r. podczas Obchodów 
Dnia Solidarności z Osobami Chorują-
cymi Psychicznie, które od kilku lat od-
bywają się w Sopocie. W skład grupy 
inicjatywnej weszło ponad 20 przed-
stawicieli organizacji pozarządowych, 
ośrodków pomocy społecznej, trójmiej-
skich samorządów oraz podmiotów pry-
watnych. 

Jednym z głównych motorów podjęcia 
wspólnego działania w obszarze ochro-
ny zdrowia psychicznego była potrzeba 
zmiany powstała na bazie przekonania, 
że razem możemy efektywniej rozwią-
zywać wspólne problemy. Nasze aspira-
cje dodatkowo wzmacniała powszech-
na chęć wymiany informacji, dzielenia 
się doświadczeniami, refleksjami, moż-
liwość wzajemnej inspiracji i przeko-
nanie, że nie należy czekać na zmiany 
systemowe, bo te mogą nadejść, kiedy 
my odejdziemy. Byliśmy też świadomi, 
że wspólne działanie wzmocni nasze 
jednostkowe działania w organizacjach 
i instytucjach. 

Grupa postawiła sobie za cel powołanie 
w województwie pomorskim partner-
stwa, aby uzyskać rzeczywistą poprawę 
sytuacji i jakości życia osób doznających 
problemów ze zdrowiem psychicznym, 
a także ich rodzin. Podkreślamy, że ko-
nieczne jest usystematyzowanie i in-
tegracja działań realizowanych przez 
podmioty m.in.: instytucje pomocy 
społecznej, organizacje pozarządowe, 
sektor ochrony zdrowia, umożliwiając 
osobom z zaburzeniami psychicznymi 
podtrzymywanie i rozwijanie umiejęt-
ności niezbędnych do samodzielnego 
życia społecznego i zawodowego. Waż-
nym jest także zapewnienie wsparcia 
ze strony rodziny i innych osób, np.: są-
siadów. 

W	latach	2011-2013	aktywność	Po-
morskiej	Koalicji	 koncentrowała	 się	
na	następujących	zagadnieniach:

1. zwiększenia dostępu do informacji 
o usługach świadczonych na rzecz 
osób z zaburzeniami psychicznymi, 
możliwościach pomocy i wsparcia 
w funkcjonowaniu w środowisku 
lokalnym. Zrealizowaliśmy kam-
panię informacyjno – edukacyjną 
„uświadamiaMY”, w ramach której 
opracowano i upowszechniono in-
formator-poradnik, plakaty, ulotki. 
Wydano czasopismo „Otwartebra-
my.org”, współtworzono Biuletyn 
Regionalnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz uruchomiono plat-
formę informacyjno-edukacyjną 
www.otwartebramy.org , 

2. wyposażenia osób chorujących 
psychicznie w kompetencje umoż-
liwiające pełnienie ról społecznych 
i osiąganie pozycji społecznej do-
stępnej osobom sprawnym. Zreali-
zowaliśmy cykl warsztatów sporto-
wych, artystycznych, umiejętności 
i aktywności społecznej oraz Trój-
miejski Turniej Sportowy 

3. zmianie istniejących stereotypów 
i promowaniu środowiskowego mo-
delu pomocy osobom chorującym 
psychicznie poprzez realizację Pre-
lekcji „Świadectwa” przygotowa-
nych przez Stowarzyszenie św. Wa-

lentego, warsztatów „Świat oczami 
innego”, Trójmiejskich Obchodów 
Dnia Solidarności Osób Chorują-
cych Psychicznie, Trójmiejskich Dni 
Otwartych,

4. wzmocnieniu współpracy pomię-
dzy instytucjami i organizacjami 
pomocy społecznej, służby zdrowia, 
poprzez realizację kampanii infor-
macyjno-edukacyjnej, spotkania 
robocze koalicji, oraz zarządzanie 
procesem współpracy. 

Podstawową wartością działań Pomor-
skiej Koalicji są regularne spotkania 
podczas, których planujemy wspól-
ne działania, wymieniamy informacje, 
wzajemnie się inspirujemy i co bardzo 
ważne … uśmiechamy się do siebie. 

Niewątpliwym impulsem do działania 
było otrzymanie grantu Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach progra-
mu „Sieć oparcia społecznego dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi”, którego 
środki pozwoliły sfinansowanie działań 
na szeroką skalę. Działania Pomorskiej 
Koalicji pokazuję jednak, że pieniądze 
celowe nie są wartością bezwzględnie 
konieczną do realizacji wspólnych za-
mierzeń. Oczywiście bardzo pomagają, 
lecz poniżej przytoczę kilka przykładów, 

06POMORSKA	KOALICJA	NA	RZECZ	ZDROWIA	
PSYCHICZNEGO	–	DOBRA	PRAKTYKA	
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które pokazują, że dysponując środkami 
partnerstwa: zasobem intelektualnym 
i kreatywnością partnerów, czasem 
pracowników organizacji, instytucji, 
bezpłatnie udostępnioną salą itp. defi-
niować wspólne przedsięwzięcia, szu-
kać środków do ich realizacji i w końcu 
je realizować.

1. Zrealizowaliśmy badanie ankieto-
we oceny oczekiwanej i otrzyma-
nej pomocy w ramach pomorskiego 
systemu psychiatrii środowiskowej 
wśród grupy 155 respondentów 
korzystających z systemu wsparcia 
dla osób chorujących psychicznie 
(uczestnicy ŚDS, klubów samopo-
mocy, pacjentów szpitala) w Trój-
mieście. 

2. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy 
„Dni Otwarte Gdańsk - Sopot – Gdy-
nia” podczas których pracownicy 

organizacji i instytucji działających 
na rzecz osób chorujących psy-
chicznie zarezerwowali sobie do-
datkowy czas na spotkanie z oso-
bami zainteresowanymi, zarówno 
pacjentami, rodzinami jak i profe-
sjonalistami.

3. Współtworzyliśmy w szerokim 
zakresie Biuletyn Regionalnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w ca-
łości przeznaczony zdrowiu psy-
chicznemu,

4. W 2013 r. zorganizowaliśmy niefor-
malną Wigilię członków Koalicji, co 
bardzo ważne w procesie rozwija-
nia wzajemnej współpracy

Plany	na	przyszłość:

1. Zaangażowanie w większym stop-

niu organizacji i instytucji spoza 
Trójmiasta,

2. Pozyskanie finansowania sekreta-
riatu Pomorskiej Koalicji na Rzecz 
Zdrowia Psychicznego oraz czaso-
pisma i portalu informacyjno - edu-
kacyjnego pt.: „otwartebramy.org”,

3. Niezmiennie chcieć współpracować, 
wymieniać się doświadczeniem, 
wspierać wiedzą i doświadczeniem, 
BYĆ odpowiedzią na potrzeby, pro-
blemy wynikające ze współpracy 
międzysektorowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani 
szczegółowymi informacjami o działa-
niach i planach

Pomorskiej Koalicji Zdrowia psychicz-
nego zachęcamy do odwiedzania por-
talu informacyjno edukacyjnego www.
otwartebramy.org

Kontakt: strona internetowa, e-mail

Pomorska	Koalicja	
na	Rzecz	Zdrowia	Psychicznego	

ul. Marynarzy 4, 
81-835 Sopot
tel./fax: (58) 341-83-52 
e-mail: biuro@otwartebramy.org; 

www.otwartebramy.org

Autor:	 Piotr Harhaj - pedagog, pracownik socjalny, 
animator kultury i przedsięwzięć społecznych, 
założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji 
z siedzibą w Sopocie, kierownik Zespołu ds. Wsparcia 
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Animator 
Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
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