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ZAPROSZENIE NA KONFERENCJE PRASOWĄ  

W związku z przypadającym na 23 lutego Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją, Stowarzyszenie Centrum 

Formacji Rodziny z siedzibą w Lubinie, Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi oraz KGHM Polska Miedź S.A. 

jako Partner wydarzenia, po raz trzeci w dniach 21-27 lutego 2022 r. organizują III Tydzień Walki z Depresją dla 

mieszkańców Zagłębia Miedziowego. 

Poprzednia edycja była ważnym doświadczeniem łączącym Samorządy, Organizacje Pozarządowe oraz 

przestrzeń biznesu. Dzięki wsparciu mediów II Tydzień, dotarł do dziesiątek tysięcy odbiorców i umożliwił 

skorzystanie ze specjalistycznej pomocy 160 osobom, w tym osobom z kryzysem myśli samobójczych. W tym roku 

chcielibyśmy powtórzyć wydarzenie oraz dotrzeć do kolejnych potrzebujących tym samym zapraszamy Państwa na 

konferencję prasową w dniu 03.02.2022r. w sali nr 114 (Sala Rajców) Urzędu Miejskiego w Głogowie, Rynek 

10, 67-200 Głogów. Rozpoczęcie o godz. 10:00. 

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy na temat depresji, wyposażenie w narzędzia diagnostyczne, wsparcie 

rodzin i bliskich w towarzyszeniu osobom doświadczonych epizodem depresji, przeciwdziałanie uzależnieniom, 

profilaktyka stresu i obniżeń nastroju, szczególnie istotne w dobie pandemii COVID-19, która powoduje pogorszenie 

się stanu psychicznego wielu osób. 

 

III Tydzień Walki z Depresją w tym roku odbędzie się w dniach 21-27 lutego, a w jego przestrzeni znajdą się:  

• 100 bezpłatnych sesji ze specjalistami, 

• Wywiady ze specjalistami, z osobami doświadczającymi trudności w przestrzeni depresji, 

• Wykłady tematyczne: o szczęśliwym życiu w małżeństwie, o mobbingu w pracy,  

• Warsztaty dla nauczycieli i pedagogów, 

• Warsztaty tematyczne z zakresu zdrowie psychiczne a praca zawodowa, 

• Powstanie również film tematyczny przygotowany przez głogowską młodzież.  

 

Wspólnymi siłami staramy się również pozyskiwać kolejne środki finansowe by  wesprzeć osoby, których nie stać na 

opłacenie całości kosztów leczenia. Dlatego w tym roku pragniemy przeprowadzić dwie kampanie nt depresji:  

1. Usłysz mnie – historię osób chorych w przestrzeni zdrowia psychicznego 

2. Ufunduj sesję – bądź fundatorem zmiany i lepszego życia. Z tej racji otworzyliśmy możliwość „Ufundowania sesji” 

w postaci wpłaty na zbiórkę środków, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie leczenia. Link do zrzutki: 

https://zrzutka.pl/z/ufunduj 

 

 



 

W zeszłym roku Tydzień Walki z Depresją pokazał, jak istotne jest to cykliczne wydarzenie. Udzielone 

patronaty, wsparcie finansowe i medialne znacznie ułatwiło dotarcie do odbiorców wydarzenia, a rezultaty jakie 

wspólnie osiągnęliśmy, przerosły nasze oczekiwania:  

 

Osiągnięte rezultaty:  

31 Patronaty   

990 osób - obserwuje dedykowaną stronę na FB https://www.facebook.com/tydzienwalkizdepresja  

100 000 – zasięg strony TWzD  

129 300 - zasięg wydarzenia na FB 

2630 - ilość osób deklarujących udział w wydarzeniu - FB 

120 /120 - rezerwacji konsultacji 

1100 - rejestracji na Konferencję poprzez formularz zgłoszeniowy 

1070 - wypełnionych ankiet  

17 000 - Ilość wyświetleń strony dedykowanej programowi 

39 300 – ilość odsłon na YouTube 

 

Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i wsparcie w realizacji III Tygodnia Walki z Depresją.  

Pozostajemy z Państwem w kontakcie: 

Lubin: 

Osoba odpowiedzialna:  

Anna Migalska 

Tel. 511 833 628 

e-mail: cfrlubin@gmail.com 

 

Głogów: 

Osoba odpowiedzialna:  

Anna Mazurkiewicz 

Tel. 531 081 677 

e-mail: gsod.mazurkiewicz@interia.pl 
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