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„Tu odzyskuję wiarę w swe siły.
Tu ból jest mniejszy,

sens życia ważniejszy.”

Zadanie „MISTRZOWIE ŻYCIA – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz 
zwiększenia akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji osób z zaburzenia-
mi psychicznymi” jest współ�nansowane z budżetu Województwa Zachod-
niopomorskiego i budżetu Gminy Miasto Szczecin.

Adres: ul. Arkońska 17-18 • 71-470 Szczecin 
tel. 91 829 01 02 (wtorki, czwartki w godz. 15.00–19.00) • e-mail: wiez@wiez.org.pl

www.facebook.com/WiezSzczecin/
KRS: 0000185565



Z A P R A S Z A M Y :

Wejdź na 
www.wiez.org.pl 

i profil Stowarzyszenia 
na portalu Facebook, 

przekonaj się, że osoby 
po kryzysach psychicznych 

to wartościowi ludzie, tacy sami 
jak Ty i przyłącz się 
do naszej kampanii 

MISTRZOWIE ŻYCIA!

Weź sprawy w swoje ręce, zostań Mistrzem swojego życia! 

          Wsparcie 
          Stowarzyszenia „Więź”
Stowarzyszenie „Więź” prowadzi działania 
mające na celu zmianę wizerunku osób 
chorujących na zaburzenia psychiczne, udziela 
także kompleksowego wsparcia i pomocy 
osobom dotkniętym kryzysami psychicznymi 
i ich rodzinom w formie zajęć terapeutycznych 
i integracyjnych oraz edukacji zdrowotnej.

Zaburzenia psychiczne w dzisiejszych czasach

Z roku na rok w województwie 
zachodniopomorskim zwiększa się 
liczba osób dotkniętych zaburzeniami 
psychicznymi. Coraz szybsze tempo 
życia, rosnące wymagania otoczenia 
i rynku pracy prowadzą u wielu ludzi 
do długotrwałego stresu, a w jego 
efekcie – do powstawania zaburzeń 
psychicznych. 

Pamiętaj, że choroba może dotknąć 
także Ciebie! Specyfika tych scho-
rzeń, wielość i niewyraźność obja-
wów, złożona dynamika przebiegu 
oraz potrzeba z reguły wieloletniej 
terapii sprawiają, iż osoby te są 
najczęściej wykluczane poza nawias 
życia społecznego, a wokół nich funk-
cjonuje wiele mitów i stereotypów.
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