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Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na obchody Dni  
Solidarności  z Osobami Chorującymi Psychicznie, które odbędą się w dniach 16- 21 września 
2018 r. Obchody są wydarzeniem informacyjno-edukacyjnym, którego celem jest zwiększenie 
świadomości społecznej w zakresie chorób psychicznych - w szczególności schizofrenii oraz 
przybliżenie problematyki związanej z sytuacją osób i rodzin doświadczających kryzysów 
psychicznych. Są częścią kampanii społecznej pt: „Odmień swoją głowę”.  

 
Dni Solidarności rozpoczną się 16 września 2018 r. na Skwerze Kuracyjnym przy Sopockim 
MOLO, gdzie funkcjonować będzie Trójmiejski Punkt Informacyjny z ofertami wsparcia dla osób 
i rodzin doświadczających kryzysów psychicznych. O godz. 13.00 zapraszamy do przejścia przez 
symboliczne Drzwi do Tolerancji.  
 
W trakcie Dni Solidarności w dniach 17-18 września w Gdańsku i Gdyni odbędą się m.in.: 
konferencja i warsztaty: pt: „Otworzyć Bramy Tolerancji - jak współdziałać dla dobra osoby 
chorującej psychicznie”. Pełny program Dni Solidarności znajdą Państwo w załączeniu  
i na portalu informacyjno- edukacyjnym www.otwartebramy.org 
 
Jak co roku wyrażamy nadzieję, że wspólny wysiłek podejmowany przez pomorskie organizacje  
i instytucje w ramach Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego przyczynia się  
do poprawy sytuacji osób chorujących psychicznie i ich rodzin, promocji psychiatrii 
środowiskowej i zdrowia psychicznego. W załączeniu przesyłamy program obchodów. 

 
Prosimy o przekazanie zaproszenia pracownikom oraz potwierdzenie Państwa obecności 
podczas inauguracji obchodów w dniu 16 września 2018 r. o godz. 13.00 i/lub udziału  
w wydarzeniach realizowanych w Gdańsku, Sopocie i Gdyni do dnia 7 września 2018 r.  
pod nr telefonu: 58 341-83-52 lub na email: info@otwartebramy.org 

 
 

Jeszcze raz zapraszamy i gorąco zachęcamy do udziału w obchodach Dni Solidarności  
 

W imieniu Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego  
 

Piotr Harhaj 
 

Prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie 
Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych MOPS w Gdyni 
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