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Psychicznego
Święto to obchodzone jest 

corocznie od 1992 roku 
z inicjatywy Światowej 

Federacji Zdrowia 
Psychicznego (WFMH). 

W tym roku hasło obchodów 
brzmi: „Uczyń zdrowie 

psychiczne i dobre 
samopoczucie globalnym 

priorytetem dla wszystkich”.



Wydarzenie ma zwrócić uwagę opinii publicznej na problematykę 
zaburzeń psychicznych oraz promować zdrowie psychiczne.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):

• 300 mln na całym świecie , cierpi na depresję,

• 50 mln ma demencję,

• 23 mln choruje na schizofrenię,

• 60 mln wykazuje objawy choroby dwubiegunowej.

Przewiduje się, że liczba chorych za zaburzeniami
psychicznymi nadal będzie się zwiększać. Z prognoz WHO
wynika, że do 2030 r. depresja stanie się najczęściej
diagnozowaną jednostką chorobową na świecie.



ZDROWIE PSYCHICZNE

JEST
• Ważne,

• Czymś, co posiada każdy

• Ściśle połączone ze zdrowiem 
fizycznym,

• Czymś, nad czym warto i można 
pracować,

• Częścią ludzkiego życia,

• Zmienne,

• Złożone.

NIE JEST
• Oznaką słabości,

• Wstydliwe,

• Tylko w twojej głowie,

• Zawsze czymś negatywnym,

• Czymś, co decydujesz mieć,

• Czymś, o czym powinno się myśleć 
tylko w trudnych sytuacjach,

• Tylko związane z chorobami 
psychicznymi,

• Byciem zawsze szczęśliwym



Dlaczego zdrowie 
psychiczne jest 

ważne?

• jest podstawą prawidłowego 
funkcjonowania człowieka,

• przekłada się na samopoczucie 
i odczuwane emocje,

• wiąże się ze zdrowiem fizycznym.



Co możesz zrobić dla swojego zdrowia 
psychicznego?



Co robić kiedy masz problemy ze zdrowiem 
psychicznym?

Jeśli czujesz, że Twoje zdrowie psychicznie nie działa tak, jak powinno –
czujesz, że w Twoim życiu dzieje się coś złego, że coś nie działa tak, jak 

powinno – nie rozumiesz emocji, które Tobą rządzą, zmagasz się 
z czymś, czego nie rozumiesz lub z czymś, co Cię po prostu przerasta, 

nie wahaj się poszukać pomocy.



Gdzie szukać pomocy w Krotoszynie?

• Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego

ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn

I piętro - pomoc dla dzieci i młodzieży

II piętro - pomoc dla dorosłych

• Lokalny punkt wsparcia (budynek 
PCPR)

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

Tel. 605 990 585

• Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Krotoszynie

ul. Floriańska 10, 63-700 Krotoszyn

Tel. 62 725 24 33

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej 
Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Krotoszynie

Os. Sikorskiego 7, 63-700 Krotoszyn

Tel. 62 722 75 30

• NZOZ Krotoszyńska Poradnia 
Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie

ul. Benicka 9, 63-700 Krotoszyn

Tel. 62 722 07 81

• NZOZ „PSYCHE”

ul. Mickiewicza 35, 63-700 Krotoszyn

Tel. 62 588 05 50



Środowiskowe Centrum 
Zdrowia Psychicznego

w Krotoszynie 
dla dzieci i młodzieży

ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn – I piętro

Tel. 607 072 166

Wsparcie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego
kierowane jest do osób dorosłych z zaburzeniami
psychicznymi, które pracują, uczą się lub zamieszkują na
obszarze Powiatu Krotoszyńskiego, a także do osób z ich
otoczenia.

W Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego
oferujemy pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną,
psychiatryczną, a także pedagogiczną, socjalną,
dietetyczną i inną specjalistyczną.



Środowiskowe
Centrum Zdrowia

Psychicznego
w Krotoszynie

dla dzieci i młodzieży



W ŚCZP oferujemy pomoc psychologiczną, 
psychoterapeutyczną, psychiatryczną, a także pedagogiczną, 
socjalną, dietetyczną i inną specjalistyczną.



Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
w Krotoszynie dla dzieci i młodzieży jest wyposażone w 4 gabinety.



Środowiskowe Centrum Zdrowia 
Psychicznego w Krotoszynie dla dorosłych

ul. Kościuszki 8, 63-700 Krotoszyn - II piętro

tel. 790 665 509

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług
społeczno-zdrowotnych, poprzez utworzenie ŚCZP
dla dorosłych i objęcie kompleksowym wsparciem
380 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami
psychicznym wraz 80 osobami z ich otoczenia.



Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie
dla dorosłych



Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego w Krotoszynie dla dorosłych
jest wyposażone w 4 gabinety.



W ramach projektu uczestnicy mogą brać
udział w zajęciach dziennych.



Dziękuję za uwagę!


