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RAPORT 2021

Rok pandemii, 
rok wytężonej pracy 

KAŻDY DZIEŃ W FUNDACJI ZACZYNAMY OD PRZEJRZENIA SKRZYNKI, 
NA KTÓRĄ TRAFIAJĄ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE OD OSÓB, KTÓRE CHCĄ SKORZYSTAĆ 

Z NASZYCH PROGRAMÓW BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ. 
PRZEZ OSTATNIE PÓŁ ROKU ZREALIZOWALIŚMY PONAD TYSIĄC DWIEŚCIE KONSULTACJI. 

NASZ NAJMŁODSZY PODOPIECZNY MA TRZY LATA, NAJSTARSZY OSIEMDZIESIĄT DWA.

Anna Morawska-Borowiec, Jakub Borowiec, Joanna Gabis-Słodownik
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A    ntonina Dudek, nasza 
wieloletnia wolonta-
riuszka, która od na-
stoletniości leczy się na   
 depresję, dziś pracuje 

w naszej Fundacji jako koordyna-
torka programów pomocowych. 
Rejestruje zgłoszenia i kontaktuje 
się w sprawie umówienia spotkania 
online z naszymi specjalistami. Dla 
nas „Tosia” jest przykładem oso-
by, która, lecząc depresję, świetnie 
funkcjonuje. Studiuje psychologię, 
pracuje i chce dać coś od siebie in-
nym chorym. Ani przez chwilę nie 
mieliśmy wątpliwości, że warto dać 
szansę osobie leczącej się na depre-
sję i powierzać jej odpowiedzialne 
zadania.

Rośnie liczba osób 
cierpiących na 

depresję
Przez pandemię jeszcze trudniej 

jest trafić pod opiekę specjalisty zdro-
wia psychicznego. Pomocy potrze-
buje coraz więcej osób cierpiących 
na depresję i inne choroby: dzieci, 
młodzieży, dorosłych. Pomocy po-
trzebnej „na już”, a nie za miesiąc, za 
pół roku, czy rok, a takie terminy nie-
rzadko dostają na przykład pacjenci 
oddziałów onkologicznych w War-

szawie. Tym bardziej cieszymy się, 
że udało nam się uruchomić aż trzy 
programy pomocy psychologicznej: 
dla dzieci i młodzieży, dla dorosłych 
i dla osób chorych onkologicznie 
oraz ich rodzin. Każdy z tych pro-
gramów opisaliśmy dalej w osob-
nych felietonach. 

Dziękujemy partnerom naszych 
programów: Huawei Polska, Natio-
nale-Nederlanden Polska, Fundacji 
Enea, Servier Polska, a także wszyst-
kim darczyńcom, którzy umożliwia-
ją naszym podopiecznym dostęp do 
darmowej pomocy psychologicznej. 
Dziękujemy również za inicjatywę 
redakcji Eurobuild, która zainicjo-
wała dla nas ich świąteczną zbiórkę.
Podziękowania także dla jury kon-
kursu S3KTOR za docenienie na-
szego programu bezpłatnej, zdalnej 
pomocy psychologiczno-psychia-
trycznej dla dzieci i młodzieży. Pro-
gram, którego głównym partnerem 
jest Huawei Polska, został uznany za 
najważniejszą inicjatywę pozarządo-
wą warszawskich NGO.

Nasza kampania
Pół roku, licząc od czerwca 2021 

roku, upłynęło w Fundacji pod zna-
kiem ponad tysiąca konsultacji onli-
ne ze specjalistami. Ta część działal-
ności doskonale uzupełniła kolejne 
dwie edycje naszej ogólnopolskiej 

kampanii społecznej „Twarze de-
presji. Nie oceniam. Akceptuję.”, 
do której organizacji zaprosiliśmy 
Fundację ITAKA i Forum Przeciw 
Depresji. W każdej edycji przypomi-
namy o tym, jak ważne jest skuteczne 
leczenie depresji poprzez połącze-
nie farmakoterapii i psychoterapii. 
W tym roku ambasadorami byli m.in. 
Ewa Błaszczyk, Urszula Dudziak, 
Marta Kielczyk, Małgorzata Sera-
fin, Krzysztof Cugowski, Andrzej 
Seweryn, Andrzej Bober, Marek 
Plawgo i Piotr Zelt. Nasi ambasado-
rzy swoim autorytetem przekonują, 
że wizyta u psychiatry i psychologa 
nie jest powodem do wstydu. Ważne, 
abyśmy o naszą głowę dbali tak samo 
jak o wszystkie inne narządy, z któ-
rymi idziemy do lekarza specjalisty. 

Partnerami honorowymi kam-
panii byli: Krajowy Konsultant 
w Dziedzinie Psychiatrii, Polskie 
Towarzystwo Psychiatryczne i Lasy 
Państwowe. Do grona partnerów na-
leżeli m.in. Nationale-Nederlanden 
Polska, Huawei Polska, Fundacja 
Enea, Servier Polska, miasta Łódź 
i Warszawa.

Kampania  
w liczbach

W tym roku dwie edycje naszej 
kampanii w liczbach to: prawie sto 
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przesłanych do 
szpitali, poradni, 

miejskich instytucji

PLAKATÓW

w stolicach wojewódzkich

BILLBORDÓW
I CITYLIGHTÓW „Twarze depresji” przeka-

zanych lekarzom psychia-
trom za pośrednictwem 
Polskiego Towarzystwa 

Psychiatrycznego

MAGAZYNÓW
„Twarze depresji” przesła-

nych do szpitali onkologicz-
nych, psychiatrycznych dla 

dzieci i dla dorosłych

MAGAZYNÓW

1300
PONAD

100
PRAWIE

150
PONAD

400
PONAD

wydrukowanych wydrukowanych
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Magazyn  
„Twarze depresji”

Misję edukacyjną realizujemy 
również poprzez wydawanie bezpłat-
nego magazynu „Twarze depresji”, 
który publikujemy w wersji online 
na naszej stronie i umożliwiamy sa-
modzielny jego wydruk z pliku pdf. 

Z publikacji można się dowiedzieć, 
jak z depresją walczą nasi ambasado-
rzy, dlaczego zdecydowali się mówić 
o zdrowiu psychicznym, a także war-
to przeczytać nasze wywiady z wy-
bitnymi specjalistami. Publikujemy 
również felietony lekarzy psychia-
trów, psychologów, psychoterapeu-
tów i psychoonkologów. W ubiegłym 
roku udało nam się zebrać środki na 

wydanie tylko jednego numeru ma-
gazynu. W tym roku ukazało się pięć 
magazynów, a w nich 202 strony au-
torskich treści – w tym 67 felietonów  
i  23 wywiady. Za to bardzo dzię-
kujemy partnerom poszczególnych 
wydań: Lasom Państwowym, Pratt- 
&Whitney Polska, Nationale-Ne-
derlanden Polska, Huawei Polska, 
Fundacji Enea, PZU, Servier Polska. 

billboardów i CityLightów w stolicach 
wojewódzkich, ponad tysiąc trzysta 
plakatów przesłanych do szpitali, po-
radni, miejskich instytucji, 150 wy-

drukowanych magazynów „Twarze 
depresji” przekazanych lekarzom psy-
chiatrom za pośrednictwem Polskie-
go Towarzystwa Psychiatrycznego, 

ponad 400 wydrukowanych maga-
zynów „Twarze depresji” przesłanych 
do szpitali onkologicznych, psychia-
trycznych dla dzieci i dla dorosłych.
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Webinary  
i nasze badanie

Fundacja „Twarze depresji” pro-
wadzi również webinary  związane 
z promocją zdrowia. Ponadto w li-
stopadzie rozpoczęliśmy własne ba-
danie pt. „Stan psychiczny polskich 
pracowników w pandemii”. Wyniki 
zaprezentujemy podczas 14. edycji 
kampanii „Twarze depresji. Nie oce-
niam. Akceptuję.”, z którą ruszamy 23 
lutego 2022 r. w Ogólnopolskim Dniu 
Walki z Depresją. Wystarczy kilka mi-
nut, by wypełnić naszą ankietę i w ten 
sposób pomóc nam w lepszym zro-
zumieniu sytuacji pracowników 
w pandemii, pod kątem ich zdrowia 
psychicznego. Ankieta znajduje się na 
stronie www.twarzedepresji.pl/badanie. 

1200S E S J I 
PSYCHOLOGICZNYCH
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Bardzo dziękujemy za każdy przejaw życzliwości i wsparcia naszych działań. Tak samo ważne jest dla nas 
wsparcie finansowe, jak i Wasz czas poświęcony na powieszenie naszego plakatu w Waszej miejscowości, 

czy wypełnienie naszej ankiety. Życzymy dużo zdrowia i pomyślności w Nowym 2022 Roku.

Dziękujemy również naszemu 
ambasadorowi Markowi Plawgo, 
który przekazał nam grant laureata 
plebiscytu „Gwiazdy Dobroczynno-

ści”. W tym roku laureatem „Gwiazd 
Dobroczynności” został drugi nasz 
ambasador Piotr Zelt, który grant 
przekazał na nasz program bezpłat-

nej, zdalnej pomocy psychologicz-
nej i psychiatrycznej dla dzieci oraz 
młodzieży.

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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Joanna  
Gabis-Słodownik 
dziennikarka telewizyjna - od zawsze zaangażowana 
w tematy społeczne; dyrektor ds. komunikacji  
w Fundacji „Twarze depresji”; wicenaczelna magazynu 
„Twarze depresji”; autorka książek; współwłaścicielka 
Just Communication, www.justcommunication.pl.

Anna  
Morawska-Borowiec 
psycholog, dziennikarka telewizyjna;  
prezes Fundacji „Twarze depresji”, redaktor  
naczelna magazynu  „Twarze depresji”,  
autorka książek: „Twarze depresji” i „Depresja poporodowa. Możesz z nią 
wygrać”, pomysłodawczyni kampanii społecznej  „Twarze depresji. Nie 
oceniam. Akceptuję.”. Wielokrotnie nagradzana za działalność na rzecz 
promocji zdrowia psychicznego, m.in otrzymała „Nagrodę Aureliusza” 
„Kryształowe Pióra”  i „Dziennikarza bez barier”.

Jakub Borowiec 
wiceprezes Fundacji „Twarze depresji”, 
sekretarz redakcji magazynu „Twarze  
depresji”, zawodowo związany z branżą 
finansową, z zamiłowania podróżnik.
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Wspólna walka  
o sens życia  

CO TRZECIA OSOBA NIELETNIA, KTÓRA WZIĘŁA UDZIAŁ W NASZYM PROGRAMIE  
BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PSYCHIATRYCZNEJ DLA DZIECI 

I MŁODZIEŻY, MIERZY SIĘ Z MYŚLAMI SAMOBÓJCZYMI LUB JEST PO PRÓBIE SAMOBÓJCZEJ. 
NIEKTÓRZY PODOPIECZNI WYMAGALI PILNEJ HOSPITALIZACJI. 

„MOJE ŻYCIE NIE MA SENSU” 
TO CHYBA NAJGORSZE, CO RODZIC MOŻE USŁYSZEĆ OD DZIECKA.

N iestety coraz częściej 
odbieramy telefony 
i rozmawiamy ze zroz-
paczonymi rodzicami, 
których dzieci mają 

myśli samobójcze lub się okalecza-
ją. W swojej miejscowości nie mają 
żadnej szansy na profesjonalną po-
moc. W Polsce mamy zaledwie 450 
psychiatrów dzieci i młodzieży. Jeden 
taki specjalista przypada na 15 tysię-
cy dzieci! 

Symbolicznie, bo w Dniu Dziec-
ka, dzięki wsparciu Huawei Polska 
– uruchomiliśmy pierwszy w Polsce 
program bezpłatnej, zdalnej pomocy 

psychologicznej i psychiatrycznej dla 
dzieci, młodzieży, ich rodziców/opie-
kunów oraz młodych dorosłych do 
24. roku życia. Badania polskie i świa-
towe pokazują, że właśnie ta grupa 
wiekowa najtrudniej radzi sobie ze 
skutkami pandemii. Od czerwca do 
końca listopada zrealizowaliśmy już 
ponad pół tysiąca konsultacji online.

- Innowacyjne technologie torują 
drogę do  równości szans dla wszyst-
kich w przyszłości – mówi Alicja 
Tatarczuk, CSR manager w Huawei 
Polska. - Walka ze stygmatyzacją i wy-
kluczeniem to nasz obowiązek wobec 
współczesnego świata. Efekty zaanga-
żowania Huawei w program „Twarze 
depresji” pokazują, że narzędzia tech-

nologiczne okazują się niekiedy jedy-
nym środkiem, dzięki któremu osoby 
w kryzysie zdrowia psychicznego mogą 
skorzystać z konsultacji specjalistycz-
nych. Musimy pamiętać, że dla mło-
dych pokoleń przestrzeń Internetu to 
środowisko, w którym czują się często 
dużo pewniej. Już w fazie początkowej 
z pomocy skorzystało ponad 200 dzieci 
i nastolatków, a zapotrzebowanie było 
tak duże, że środki skończyły się nie-
mal dwukrotnie szybciej niż przewi-
dywaliśmy. Dobitnie pokazało nam to 
skalę problemu, jakim jest brak dostę-
pu do diagnozowania i leczenia depre-
sji w Polsce i jednocześnie sprawiło, że 
zdecydowaliśmy się na przedłużenie 
finansowania programu. 
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Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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Zdalna szkoła w minionym roku 
szkolnym codziennie przynosiła 
niepokojące informacje odnośnie 
pogarszającej się kondycji psychicz-
nej uczniów. Badania pokazują, że aż 
44% nastolatków ma objawy depre-
sji. Szkoła stacjonarna z nieustannie 
ogłaszaną kwarantanną lub izolacją 
również wpływa destrukcyjnie na 
psychikę dzieci. Nasi podopieczni 
pytają nas podczas sesji: „Mam ko-
ronawirusa. Czy ja umrę? Czy zakażę 
rodziców i oni umrą?” – z takimi my-
ślami mierzą się uczniowie.

Na wszystkie te pytania, obawy, 
lęki gotowi są odpowiadać eksperci 
biorący udział w naszym programie. 
Dla wielu byli ogromnym wsparciem, 
o czym - w anonimowych ankietach 
- pisali rodzice. 

- Nie potrafię tego nawet opisać. 
Wspaniała inicjatywa. Syn z proble-
mem depresji boryka się od dwóch lat. 
Ja nie potrafię mu pomóc i chodzę w tej 
dziecięcej psychiatrii jak we mgle.  Dla 
mnie Państwo złamaliście schematy 
i zaczęłam wierzyć, że wielu osobom 
cierpiącym na depresję uda się z tego 
wyjść. Tym bardziej w czasach, gdzie 
wszystkie instytucje państwowe sku-
pione są wyłącznie na akcjach związa-
nych z COVID. Bardzo dziękuję!

- Pan terapeuta wspaniale nawią-
zał kontakt z moją córką, zaufała mu 
i bardzo go polubiła. Będziemy zgła-
szać się na kolejne spotkania, córka 
chętnie wykonuje zadania, które pan 
terapeuta zaproponował. Wasz pro-

gram to odpowiedź dla wielu rodzi-
ców, którzy mogą mieć problem z szyb-
kim znalezieniem specjalisty w swojej 
miejscowości, bądź żyją w środowi-
skach, które nie rozumieją problemu 
depresji u dzieci, albo zwyczajnie ich 
nie stać na taką profesjonalną pomoc. 
Dziękujemy!”.

Program działał w tym roku nie-
przerwanie także dzięki wsparciu 
Servier Polska, a obecnie również 
dzięki prywatnym darczyńcom. 

- Wsparcie psychiczne dzieci 
i młodzieży jest dla nas bardzo waż-
ne – mówi Ewa Ciepałowicz - CSR 
& Internal Communication Junior 
Manager w firmie Servier Polska.  
- Depresja stanowi poważny problem 
wśród nastolatków, to poważna cho-
roba. Dzieci i młodzież są wrażliwą 
grupą. Badania pokazują, że właśnie 
ta grupa wiekowa najbardziej nie ra-
dzi sobie z wyzwaniami związanymi 
z pandemią i izolacją. Servier Polska 
w ramach kampanii Forum Przeciw 

Depresji wspiera inicjatywy, które 
mają na celu zwiększenie dostępności 
opieki psychiatrycznej dla dzieci i mło-
dzieży, dlatego wspieramy specjalny 
program bezpłatnej, zdalnej pomocy 
psychologicznej i psychiatrycznej dla 
dzieci i młodzieży realizowany przez 
Fundację „Twarze depresji”.

Z pomocy naszych profesjona-
listów można skorzystać wypełnia-
jąc formularz zgłoszeniowy na na-
szej stronie www.twarzedepresji.pl/
pomocpsychologiczna.

Dziękujemy również jury kon-
kursu S3KTOR za docenienie na-
szego programu bezpłatnej, zdalnej 
pomocy psychologiczno-psychia-
trycznej dla dzieci i młodzieży. Pro-
gram, którego głównym partnerem 
jest Huawei Polska, został uznany za 
najważniejszą inicjatywę pozarządo-
wą w Warszawie.

Magazyn o depresji 
dzieci i młodzieży 

Dzięki wsparciu Huawei Polska 
przygotowaliśmy również magazyn 
„Twarze depresji” nr 4/2021 w cało-
ści poświęcony depresji wśród dzieci 
i młodzieży dostępny na naszej stro-
nie: twarzedepresji.pl/nr-4-2021. To 
bezpłatne kompendium wiedzy nie 
tylko dla młodych osób, ale również 
ich rodziców, opiekunów, nauczycieli, 
pedagogów i psychologów szkolnych. 

Huawei Polska oraz Servier Pol-
ska są również partnerami 13. edycji 
ogólnopolskiej kampanii społecz-
nej „Twarze depresji. Nie oceniam. 
Akceptuję.”.

Anna Morawska-Borowiec
 Joanna Gabis-Słodownik

PARTNERZY PROGRAMU: 
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Pierwszy taki 
program w Polsce

- BOJĘ SIĘ, ŻE UMRĘ W SAMOTNOŚCI. NIKT MNIE NIE ODWIEDZA, BO WSZYSCY BOJĄ SIĘ, 
ŻE ZARAŻĄ MNIE KORONAWIRUSEM – TAK ZACZYNA SIĘ BARDZO WIELE 

ROZMÓW Z OSOBAMI CHORYMI NA RAKA, KTÓRE ZGŁOSIŁY SIĘ DO PIERWSZEGO 
W POLSCE PROGRAMU BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ. NASZE 

PSYCHOONKOLOŻKI POMAGAJĄ IM JUŻ OD CZERWCA TEGO ROKU.

S zacuje się, że co trzecia osoba chora na raka 
ma depresję. Choroba nowotworowa dotyka 
dwóch sfer – fizycznej i psychicznej. Ważne jest, 
żeby silna i spokojna głowa walczyła z chorobą. 
O tę siłę postanowiliśmy powalczyć dla chorych 

razem z Nationale-Nederlanden Polska w ramach ich 
akcji „Rak? To nie tak!”. 

- Spokój i komfort psychiczny są niezwykle ważne w kon-
tekście zmagania się z chorobą nowotworową, a jednocze-
śnie często tak trudne do osiągnięcia. Niestety zdrowie psy-
chiczne w Polsce wciąż jest przez wiele osób zaniedbywane, 
dlatego chcemy ten ważny społecznie temat wspierać i pro-
mować w debacie publicznej. Angażujemy się w działania 
Fundacji oraz program bezpłatnych, zdalnych konsultacji 
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psychoonkolgicznych, ponieważ wierzymy, że racjonalne 
podejście do choroby nie tylko obniża wywołany przez nią 
stres, ale przede wszystkim daje siłę do walki o zdrowie i ży-
cie – mówi Marta Pokutycka-Mądrala, rzecznik prasowy 
Nationale-Nederlanden. 

Dzięki naszej współpracy z Nationale-Nederlanden 
w programie mamy pół tysiąca konsultacje online. Od 
czerwca do końca listopada pomogliśmy już 402 osobom. 
Chorzy na raka, ale też ich rodziny, mogą połączyć się z na-
szym psychoonkologiem z każdego zakątka Polski. Wystar-
czy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Fundacji 
„Twarze depresji” www.twarzedepresji.pl/pomocpsychologiczna. 

TWARZE DEPRESJIPARTNER PROGRAMU

Nawet jedna rozmowa może dużo wnieść i zmienić podej-
ście do tej trudnej sytuacji. Warto dać szansę sobie pomóc. 

- Bardzo dziękuję za możliwość skorzystania z pomocy 
pani psychoonkolog - cierpliwe wysłuchanie i porady. Dzięki 
temu spotkaniu odzyskałam nadzieję, że jeszcze jest szansa 
i trzeba podjąć walkę o zdrowie własne, i leczenie męża – 
napisała w anonimowej ankiecie nasza podopieczna.

Wiemy, jak pomagać
W czasie konsultacji osoba chora na raka może do-

wiedzieć się, jak powiedzieć najbliższym o chorobie, jak 
rozmawiać z nimi o swoich potrzebach. Na wsparcie może 
też liczyć rodzina osób zmagających się z chorobą no-
wotworową. Nasz program jest unikatowy na skalę kraju 
również dlatego, że mogą korzystać z niego osoby zdrowe, 
które mają potrzebę rozmowy ze specjalistą o swoich lę-
kach w celach profilaktycznych.

Nationale-Nederlanden na 
rzecz zdrowia psychicznego 

pracowników
W ramach współpracy z Nationale-Nederlanden, Fun-

dacja „Twarze depresji” zrealizowała również dwa webi-
nary dla pracowników firmy: o leczeniu depresji i chorób 
nowotworowych. Ponadto Nationale-Nederlanden jest 
partnerem 13. edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej 
„Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” oraz partne-
rem dwóch wydań magazynu „Twarze depresji” (nr 3/2021 
i 5/2021), które są bezpłatne, dostępne na stronie www.
twarzedepresji.pl w zakładce „Magazyn”.

Anna Morawska-Borowiec
 Joanna Gabis-Słodownik
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Program na wagę 
zdrowia i życia

W CZASIE PANDEMII DWUKROTNIE WZROSŁA LICZBA OSÓB CHORUJĄCYCH NA DEPRESJĘ. 
SZACUJE SIĘ, ŻE Z TĄ CHOROBĄ ZMAGAJĄ SIĘ JUŻ CO NAJMNIEJ 4 MILIONY POLEK 

I POLAKÓW. WIELU Z NICH NIE STAĆ NA SKORZYSTANIE Z POMOCY SPECJALISTÓW ALBO 
USŁYSZELI W SWOJEJ MIEJSCOWOŚCI, ŻE NA KONSULTACJĘ Z PSYCHOTERAPEUTĄ MUSZĄ 

ZACZEKAĆ MIESIĄC, PÓŁ ROKU, A NAWET ROK. 
DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU FUNDACJI ENEA, OD 1 PAŹDZIERNIKA 
FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI” ŚWIADCZY BEZPŁATNĄ, ZDALNĄ POMOC 

PSYCHOLOGICZNĄ DLA DOROSŁYCH OSÓB DOTKNIĘTYCH DEPRESJĄ, 
ZAMIESZKUJĄCYCH NA TERENIE DZIAŁANIA GRUPY ENEA.

P ierwszy taki program 
w Polsce ruszył w Eu-
ropejskim Dniu Walki 
z Depresją. Przez dwa 
miesiące zrealizowa-

liśmy już ponad 200 konsultacji 
on-line, a w grudniu spodziewamy 
się, że nasi specjaliści pomogą ko-
lejnym stu osobom. W programie 
zdalna konsultacja trwa pięćdzie-
siąt minut. Można z niej skorzystać, 

wysyłając formularz zgłoszeniowy 
przez stronę www.twarzedepresji.pl/
pomocpsychologiczna 

- Zdalne konsultacje to dla nas 
wielka odpowiedzialność i wyzwanie 
- szczególnie w przypadku osób z za-
miarami samobójczymi. Gdy pacjent 
spotyka się z psychologiem w gabine-
cie, to specjalista może ocenić szybko, 
czy życie pacjenta jest zagrożone i we-
zwać karetkę. Podczas sesji online, gdy 

nie wiemy, gdzie w czasie rozmowy 
dana osoba znajduje się, a nie godzi 
się na wezwanie karetki, sytuacja jest 
dużo trudniejsza. Mamy zespół nie-
zwykle doświadczonych specjalistów, 
który wielokrotnie podejmował in-
terwencje ratujące życie – komentuje 
Anna Morawska-Borowiec, prezes 
Fundacji „Twarze depresji”.

- Program miał na celu wsparcie 
działań na rzecz poprawy dobrostanu 

10 6/2021
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zdrowia psychicznego Polaków, to jeden z celów aktywności 
społecznie odpowiedzialnych Grupy Enea. Wspólnymi si-
łami przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i dajemy  
szansę na dostęp do profesjonalnej pomocy osobom, które 
w swoich miejscowościach bardzo często nie mają żadnej 
szansy na skorzystanie z takiego wsparcia – komentuje 
Anna Lutek z Fundacji Enea. 

Pandemia zburzyła nasze poczucie bezpieczeństwa, 
które opierało się na trzech filarach: zdrowie, rodzina 
i praca. Właśnie z trudnościami związanymi z tymi trzema 
obszarami pomagamy osobom dorosłym, które korzystają 
z programu bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej. 
Program działał przez trzy miesiące nieprzerwanie, tak-
że dzięki wsparciu Fundacji Enea, a obecnie również za 
sprawą  anonimowych darczyńców.

- Program bardzo potrzebny. Dziękuję, że jesteście 
i pomagacie. Wspaniałe podejście do osób potrzebujących, 
ogromne wsparcie, profesjonalizm – pisze nasz podopieczny.

- Program jest fenomenalny. Pomaga mi bardzo. Czu-
ję, że tego potrzebowałam i żałuję, że czekałam tak długo  
– dodaje nasza podopieczna.

W ramach współpracy z Fundacją Enea, Fundacja 
„Twarze depresji” przeprowadziła również webinar dla 
pracowników Enei, podczas którego dowiedzieli się jak 
zaobserwować depresję u siebie, bliskich i na jakie zacho-
wania reagować. Najważniejszym elementem programu 
było jednak udzielenie pomocy osobom, które najbardziej 
tego potrzebują.

Co trzeba podkreślić, Fundacja Enea jest partnerem 
13. edycji ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twa-
rze depresji. Nie oceniam. Akceptuję.” oraz partnerem 
dwóch wydań magazynu „Twarze depresji” (nr 3/2021 
i 5/2021), które są bezpłatne, dostępne na stronie  
www.twarzedepresji.pl w zakładce „Magazyn”.

Joanna Gabis-Słodownik
 

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
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FUNDACJA „TWARZE DEPRESJI” ZAPROSIŁA MNIE DO WSPÓŁPRACY PRZY PROGRAMIE 
ZDALNYCH KONSULTACJI, ŻEBYM JAKO PSYCHIATRA POMAGAŁA DZIECIOM I MŁODZIEŻY. NA 

POCZĄTKU ZASTANAWIAŁAM SIĘ, CZY FAKTYCZNIE UDA NAM SIĘ DOTRZEĆ 
DO MŁODYCH OSÓB ZAMKNIĘTYCH W SWOICH CZTERECH ŚCIANACH, 

Z MĘCZĄCYMI JE PROBLEMAMI. 
ZASTANAWIAŁAM SIĘ, CZY ODWAŻĄ SIĘ WYJŚĆ ZE SWOJEJ SKORUPY SAMOTNOŚCI, 

SMUTKU, BEZSILNOŚCI, CZY ZAUFAJĄ NAM NA TYLE, ŻEBY DAĆ SOBIE POMÓC. 

FELIETON

Program nadziei  
dla dzieci i młodzieży  

NASZ ZESPÓŁ
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TWARZE DEPRESJINASZ ZESPÓŁ

lek. med.  
Katarzyna 
Wojciechowska  
psychiatra dzieci i młodzieży, psychoterapeutka,  
seksuolog;  koordynator oddziału psychiatrii dla dzieci  
i młodzieży Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo  
i Psychicznie Chorych w Świeciu. Udziela konsultacji  
w programie zdalnej pomocy Fundacji „Twarze depresji”.

Bardzo chciałam, żeby 
zauważyły w świecie 
internetu, w którym cał-
kiem dobrze się poru-
szają, światełko nadziei 

w osobach psychiatry, psychoterapeuty, 
psychologa – gotowych ich wysłuchać, 
zrozumieć, pomóc. Liczyłam na to, że 
„kropelki naszej pomocy” rozleją ciepło 
i nadzieję w świecie internetu, w którym 
dominuje przemoc, hejt, odrzucenie, 
ból i cierpienie. 

Kondycja  
psychiczna 
młodych

Z dnia na dzień, pomagając dzie-
ciom i młodzieży, jak również zagubio-
nym rodzicom, nabierałam pewności, 
że to, co robimy jest dobre, potrzebne 
i warto to kontynuować. Docieraliśmy 
do małych wiosek i miasteczek, do 
każdej osoby, która zgłosiła się do nas 
po pomoc. Nie raz od podopiecznych 
słyszałam, że dzięki osobom z Fundacji 
wiele rodzin udało się uratować, udało 
się zapobiec tragediom. Bo jak wiado-
mo, kiedy choruje dziecko, choruje cała 
rodzina. 

Słowa podziękowania, wdzięczności 
za poświęcony czas, cierpliwość, brak 
krytyki, zrozumienie, pomoc, były dla 
mnie największą nagrodą za moją pra-
cę, poświęcony czas. Niestety, oprócz 
pozytywnych emocji i myśli związanych 
z pomocą w ramach Fundacji, pojawiły 
się również trudniejsze refleksje. Dzieci 
i młodzież w naszym kraju, w okresie 
pandemii zmagają się z samotnością, 
cierpieniem, zamknęły się w czterech 
ścianach swojego pokoju, ale również 
w klatkach swoich trudnych emocji 
i myśli. 

Cierpią zarówno dzieci, które już 
przed pandemią miały kłopoty w rela-
cjach społecznych, a izolacja jeszcze je 
pogłębiła, jak również te, które w prze-
szłości bardzo lubiły kontakt z rówieśni-
kami, ale zostały go pozbawione. Jak 
się okazało koronawirus nie tylko zabrał 
im bliskich, których kochali, znajomych, 
których lubili, ale również pozbawił ich 
bardzo ważnego elementu rozwo-
ju – czyli emocji, przeżyć związanych 

z czasem spędzonym wspólnie z rówie-
śnikami. Zabrał przyjaźnie, zerwał sym-
patie, uniemożliwił doświadczanie przez 
małoletnich siebie w relacjach z innymi, 
budowania własnej tożsamości, zabrał 
poczucie bezpieczeństwa, pozbawił 
dziecięcej radości i spontaniczności. 

W zamian dał, smutek, lęk, samot-
ność, cierpienie, myśli samobójcze, sa-
mookaleczenia, depresję. Z kolei powrót 
do szkoły, brak wyrozumiałości, empatii 
ze strony nauczycieli, nadmierne obcią-
żenie obowiązkami szkolnymi, zastra-
szanie negatywnymi konsekwencjami 
zaległości edukacyjnych, doprowadziły 
do pojawienia się lub nasilenia zabu-
rzeń lękowych, zmęczenia, wypalenia, 
a w konsekwencji poczucia bezsilności 
z myślami i zamiarami samobójczymi. 

Świat emocji
W obecnych czasach, nam doro-

słym jest trudno poradzić sobie z emo-
cjami, stratami, które zgotowała nam 
pandemia. Musimy w końcu zrozumieć, 
że naszym dzieciom jest również trudno. 
Widząc skalę problemu, można powie-
dzieć, że specjaliści, pracujący w pro-

gramach Fundacji, do których mam 
zaszczyt należeć, są kroplami w morzu 
potrzeb. Jednak to właśnie dzięki nim 
dzieci, młodzież, rodzice, odzyskują 
nadzieję, że może być lepiej, że mają 
na to wpływ, że pozytywna zmiana jest 
możliwa. I to jest ważne i bezcenne. 

Jako aktywny uczestnik  działań Fun-
dacji, jestem głęboko przekonana, że 
my „kropelki” możemy dużo zmienić, 
wielu osobom pomóc, a im nas wię-
cej, tym lepiej dla innych. Dzięki pra-
cy z „kropelkami Fundacji” wiem , że 
uczestniczę w czymś dobrym i cieszę 
się tym.   
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Jedna z nich dotyczy nasto-
latki, którą porzuciła matka. 
Mieszkała z ojcem. Zmie-
niła szkołę. Borykała się 
z zaburzeniami odżywiania. 

Kiedy otrzymała możliwość korzystania 
z naszej pomocy, była bardzo zado-
wolona i zmotywowana do pracy. Dla 
mnie ważna była też reakcja taty, który 
ze wzruszeniem dziękował nam za za-

angażowanie. Takie chwile pozwalają 
wierzyć i utwierdzają w przekonaniu, że 
ludzie nas potrzebują, że chcą zmienić 
swoje życie, i potrzebują wsparcia. Na-
sza praca i programy Fundacji „Twarze 
depresji” mają sens i dają ludziom moż-
liwości zmiany. 

Poruszająca była dla mnie też hi-
storia niezwykle samotnej kobiety, od 
której odszedł mąż i która doświadczyła 
bardzo trudnych, traumatycznych prze-
żyć w dzieciństwie. Trafiła do mnie na 
zdalną konsultację z poczuciem bezna-
dziei, smutku, żalu. Pacjentka od wielu 
lat ma depresję i lęki.  Nie pracuje i tylko 
oszczędności pozwalają jej przetrwać. 
Od dłuższego czasu nie jest w stanie 
wyjść z domu z powodu lęku. Każda 
najmniejsza czynność to dla niej ogrom-
ny wysiłek. Zbliża się okres świątecz-
ny… Dla pacjentki to perspektywa 

smutku, żalu, beznadziei, szarości, 
a wręcz mroku. Tym bardziej towarzy-
szenie jej w tych chwilach daje mi na-
dzieję, że choć odrobinę lżej będzie 
jej przetrwać ten trudny czas. Z drugiej 
strony porusza mnie to, jak pomimo 
wszystkich doświadczeń pacjentka 
postanowiła spróbować jeszcze raz za-
walczyć o siebie i swoje życie. Jednym 
z momentów, które zapamiętam na bar-
dzo długo, to chwila, kiedy po długim 
czasie uśmiechnęła się do mnie! Wiem, 
że to był moment przełamania, nadziei. 

OD PRAWIE ROKU WSPÓŁPRACUJĘ Z FUNDACJĄ „TWARZE DEPRESJI”. 
GDYBY KTOŚ ZAPYTAŁ, CO DLA MNIE, PSYCHOTERAPEUTKI, W TYM ROKU BYŁO 
NAJWIĘKSZYM WYZWANIEM, CO NAJBARDZIEJ MNIE PORUSZYŁO, WZRUSZYŁO, 

TO BEZ WĄTPIENIA HISTORIE PODOPIECZNYCH NASZEJ FUNDACJI. 

FELIETON

Każdy podopieczny 
jest dla mnie ważny 

NASZ ZESPÓŁ

Aleksandra Brzezińska 

psychoterapeutka, pedagog specjalny. Współpracuje  
z Fundacją „Twarze depresji”. Pracuje z młodzieżą  
i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu depresji, 
zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń 
osobowości typu borderline i innych.  

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
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Długotrwała izolacja, 
strach, obawa przed 
chorobą to wszystko 
odcisnęło piętno na 
psychice ludzi. Oso-

by korzystające z pomocy specjalistów 
naszej Fundacji często pozbawione 
są dostępu do lekarzy psychiatrów, 
psychologów i psychoterapeutów. Wy-
nika to m.in. z miejsca zamieszkania, 
ponieważ często pochodzą z małych 
miejscowości, w których nie ma specja-

listów, a także z faktu, że sesje ze spe-
cjalistami zdrowia psychicznego często 
przerastają ich domowe budżety. 

Dzieci, które rodzice zapisują do 
mnie na zdalne konsultacje, bardzo 
często borykają się z nasileniem ob-
jawów depresyjnych, zaburzeń lęku 
społecznego, fobii szkolnej itp. Często 
towarzyszy im ogromna demotywa-
cja, myśli samobójcze i zachowania 
autodestrukcyjne.

Dorośli również cierpią przez pan-
demię. Niektórzy są pozbawieni pracy 
i środków do życia. Pacjenci zapadają 
na depresje, mają myśli samobójcze, 
myśli rezygnacyjne i zakładają, że 
w przyszłości nic dobrego ich nie czeka. 
Wielotygodniowa izolacja, teraz kwaran-
tanny sprawiają, że w domach pojawiły 
się napięte relacje między członkami 
rodziny, współmałżonkami, partnerami. 
Długa izolacja powoduje, że wiele osób 
ma mniej cierpliwości i dystansu do co-
dziennych spraw. Za mną wiele rozmów 
z osobami, których rodziny po prostu 
się rozpadły. To rodzi kolejne problemy. 

Pandemia przyniosła ze sobą samot-
ność. Szczególnie odczuwają ją osoby 
chore onkologicznie. Leżą w szpitalach, 
w domach bez możliwości spotkań 
z bliskimi. Ludzie, których czas może 
być mocno ograniczony, pozbawieni 
są często pomocy, zwykłych rozmów 
twarzą w twarz, serdecznych, krzepią-
cych uścisków. 

Programy zdalnej pomocy Fundacji 
„Twarze depresji” dają ludziom to, co 
stracili w czasie pandemii, nadzieję 
i życzliwy kontakt z drugim człowie-
kiem. A dla mnie to ważne, żeby być 
wśród tych, którym ludzka krzywda nie 
jest obojętna.

NIEMAL CODZIENNIE – OD PONIEDZIAŁKU DO SOBOTY –  PRACUJĘ W PROGRAMACH 
POMOCOWYCH FUNDACJI „TWARZE DEPRESJI” – WSPIERAM DOROSŁYCH I DZIECI, 

A TAKŻE OSOBY CHORE NA RAKA. TO DLA MNIE FORMA MISJI, BO WIDZĘ, 
JAK WAŻNE TO JEST DLA OSÓB, KTÓRE KORZYSTAJĄ Z POMOCY I PROGRAMÓW 

ZDALNYCH KONSULTACJI. 

FELIETON

To dla mnie misja 

NASZ ZESPÓŁ

Tomasz Kliś

psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Współpracuje  
z Fundacją „Twarze depresji” przy programach 
bezpłatnych, zdalnych konsultacji. Pracuje z dziećmi  
i osobami dorosłymi cierpiącymi z powodu depresji, 
zaburzeń nastroju, lękowych, osobowości, zachowania  
i innych. 
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Myślę, że to, co 
otwiera nas na 
siebie, to uważ-
ność. Uważne 
słuchanie, uważ-

nie przeżywanych emocji i stojących za 
nimi potrzeb, oraz akceptacja, która po-
zwala być osobom takimi, jakie są. Bez 
oceniania. Pacjent pozwala psycholo-
gowi, psychoterapeucie nazywać i wyja-

śniać to, co osoba może przeżywać. To 
jak pomoc w wydostaniu się z labiryntu, 
który wydaje się pułapką bez wyjścia. 

Pomaganie człowiekowi, przeżywa-
jącemu trudności osobiste, przez oka-
zywanie mu szacunku, uważności i słu-
chanie tego, co ma do powiedzenia, to 
dobre początki zmiany terapeutycznej. 
Są bardzo ważne, ponieważ pomagają 
podjąć kroki do dalszej pracy nad sobą 
i pokazują jej sens. W czasach, w któ-
rych dostęp do specjalistów zdrowia 
psychicznego jest tak trudny, tym waż-
niejszą rolę odgrywa program zdalnej 
pomocy psychologicznej i psychiatrycz-
nej dla dzieci i młodzieży, a także na-
sza zdalna pomoc dla osób dorosłych 
z depresją i osób chorych na raka oraz 
ich rodzin. 

Na konsultację online można zapi-
sać się poprzez stronę www.twarzede-
presji.pl/pomocpsychologiczna. Psycholog 
pomoże wyjaśnić, czym jest depresja, 
zaproponować strategie radzenia sobie 
z przeżywaniem smutku, napięcia oraz 
aktywizowaniem i odbudowywaniem 
chęci do działania.

PODCZAS KOLEJNYCH KONSULTACJI ONLINE NASI PODOPIECZNI CZĘSTO MÓWIĄ O UCZUCIU 
ULGI PO ROZMOWIE ZE SPECJALISTĄ, A TAKŻE O ZGRANIU, ZROZUMIENIU, POCZUCIU, ŻE 
NIE JEST TAK STRASZNIE, ŻE MOŻNA SIĘ ODKRYWAĆ PRZED KIMŚ BEZ BYCIA OCENIANYM. 

HASŁO KAMPANII „TWARZE DEPRESJI” PRZYŚWIECA RÓWNIEŻ NAM, SPECJALISTOM 
WSPÓŁPRACUJĄCYM Z FUNDACJĄ: „NIE OCENIAM. AKCEPTUJĘ.”. TO WAŻNE MOTTO I WAŻNY 

MOMENT TEJ NASZEJ WSPÓLNEJ PODRÓŻY Z PODOPIECZNYMI. 

FELIETON

Nie oceniam. 
Akceptuję. 

NASZ ZESPÓŁ

dr n. med. Martyna 
Gębska-Tołoczko

psycholog, terapeuta motywacyjny, psychoterapeuta 
poznawczo-behawioralny w trakcie procesu certyfikacji. 
Pracuje z młodzieżą i z osobami dorosłymi 
doświadczającymi problemów emocjonalnych oraz 
kryzysów życiowych. Udziela zdalnych  konsultacji 
psychologicznych w ramach współpracy z Fundacją 
„Twarze depresji”. 

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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Czas pandemii wystawił 
na próbę nasze zaso-
by i sposoby radzenia 
sobie z obciążeniami 
psychicznymi. Nie 

każdy przeszedł albo przejdzie tę próbę 
pomyślnie. Dla takich osób wręcz bez-
cenna jest możliwość uzyskania szyb-
kiej i - co równie ważne w dobie kryzysu 
gospodarczego - bezpłatnej pomocy 

specjalistów. Bez niej wielu z nich może 
zapłacić najwyższa cenę – przypłacić 
to życiem. 

Moje doświadczenie we współpracy 
z Fundacją pokazało, że osoby zgła-
szające się po pomoc są w niezwykle 
trudnym momencie życia. Rzadko wi-
dzę takie osoby w praktyce prywatnej. 
Z opowiadań osób, z którymi pracuję 
również wiem, że bardzo często są za-
pisani na terapię w ramach NFZ. Jed-
nak termin oczekiwania to nawet dwa 
lata! Dwa lata stania nad przepaścią. 
A na dodatek to wszystko utwierdza ich 
w i tak już głęboko zakorzenionej bezna-
dziei i poczuciu, że zostali pozostawieni 
sami sobie. 

Fundacja „Twarze depresji” daje 
im nadzieję. Daje to, czego brakuje 

w otoczeniu, czyli w systemowej opiece 
zdrowia – daje kontakt z drugim czło-
wiekiem, który wysłucha i nie oceni.  
Okaże za to empatię i zainteresowanie. 
Dla mnie osobiście w takim kontakcie 
najważniejsze jest to, że pokazujemy 
podopiecznym Fundacji, że są ważni. 

Dlatego bądźmy dla siebie/na siebie 
(u)ważni. 

dr n. społ. Anna Kornetowska

psycholog, psychoterapeuta. Współpracuje  
z Fundacją „Twarze depresji” przy programach 
bezpłatnych, zdalnych konsultacji. Pracuje  
z młodzieżą i osobami dorosłymi cierpiącymi  
z powodu depresji, zaburzeń nastroju, lękowych, 
osobowości, zachowania i innych. 

INICJATYWA FUNDACJI „TWARZE DEPRESJI” – PROGRAMY BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY 
PSYCHOLOGICZNE, SĄ W MOIM ODCZUCIU IDEALNĄ REAKCJĄ NA PIĘTRZĄCE SIĘ JUŻ 

OD DŁUŻSZEGO CZASU ZJAWISKA ZWIĄZANE Z ROZPOWSZECHNIAJĄCYMI SIĘ 
KRYZYSAMI PSYCHICZNYMI W SPOŁECZEŃSTWIE. DOTYCZĄ ONE W ZASADZIE KAŻDEJ 

GRUPY WIEKOWEJ, CHOĆ TO NARASTAJĄCA FALA KRYZYSÓW WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 
NAPEŁNIA MNIE OGROMNYM NIEPOKOJEM. 

FELIETON

Bądźmy (u)ważni 

NASZ ZESPÓŁ

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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Podopieczni Fundacji są 
w trudnej sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej, 
a ich problemy często 
są bagatelizowane 

przez najbliższe środowisko. Z progra-
mów bezpłatnej, zdalnej pomocy psy-
chologicznej korzystają m.in. osoby, 
które mają trudność z wyjściem z domu: 
z powodu niepełnosprawności, opieki 
nad drugą osobą, własnych lęków i ba-
rier psychicznych. O specyfice każdego 
z tych kontekstów można wiele napisać. 
Łączy je jednak fakt, że tym osobom 

trudno sięgnąć po pomoc stacjonarną. 
To, co często pogłębia kryzys, to 

poczucie osamotnienia – wrażenie, 
że nie ma nikogo, kto mógłby pomóc 
w poradzeniu sobie z utknięciem w ja-
kimś miejscu, sytuacji, relacji, które są 
źródłem cierpienia. W takim „utknięciu” 
można trwać bardzo długo, a wykona-
nie jakiegokolwiek kroku w stronę zmia-
ny może się wydawać ponadnaturalnym 
wysiłkiem. 

Podopieczni Fundacji „Twarze de-
presji” trafiają na bardzo wiele trudności, 
m.in. ze znalezieniem pomocy psycho-
logicznej w innym państwie, kiedy nie 
znają biegle języka; z poproszeniem 
rodziców o pieniądze na prywatną wi-
zytę u specjalisty w sytuacji, gdy jest 
się z nimi w długoletnim konflikcie lub 
gdy oni sami nie mają wystarczających 
środków na życie; z dotarciem do po-
mocy w innym miejscu niż miejsce za-
mieszkania; ze zorganizowaniem opieki 
dla dziecka lub innej bliskiej osoby na 
czas wizyty (np. niepełnosprawnego 
rodzica), z brakiem własnych środków 
finansowych; poczuciem wstydu przed 

pojawieniem się fizycznie w gabinecie 
czy brakiem sił do tego, żeby się ubrać, 
wyjść z domu. Do osób, które napraw-
dę pilnie potrzebują pomocy wyciąga-
my rękę podczas konsultacji online. Im 
łatwiejszy dostęp do pomocy w takich 
okolicznościach tym większa szansa, że 
osoba w kryzysie sięgnie po nią. 

Okres pandemii uświadomił mnie, 
jak bardzo ważnym narzędziem w do-
starczaniu pomocy jest internet. Ogrom-
nie cieszy mnie to, że coraz więcej osób 
świadomie, na rzecz własnego dobra 
korzysta z urządzeń mobilnych i traktuje 
je jak „okna”, przez które można w bez-
piecznych dla siebie warunkach wyj-
rzeć, rozejrzeć się i znaleźć wsparcie. 

PROGRAMY FUNDACJI „TWARZE DEPRESJI” DAJĄ MOŻLIWOŚĆ DOTARCIA 
ZE WSPARCIEM PSYCHOLOGICZNYM DOKŁADNIE TAM, GDZIE JEST ONO POTRZEBNE. 

MAM NA MYŚLI OSOBY Z MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI, W KTÓRYCH CZĘSTO BRAKUJE 
SPECJALISTÓW Z ZAKRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO, A TAKŻE POLKI I POLAKÓW, 

KTÓRZY PRZEBYWAJĄ Z RÓŻNYCH POWODÓW ZA GRANICĄ. 

FELIETON

Pomagamy zrobić krok 
w stronę zmiany

NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Jawor 

psycholożka, terapeutka, trenerka umiejętności, 
pracująca z młodzieżą i dorosłymi. Od wielu lat 
współpracuje z organizacjami pozarządowymi 
działającymi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, w tym od kilku miesięcy wspiera 
podopiecznych Fundacji „Twarze depresji”.

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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Jako psychoonkolog, współ-
pracując z Fundacją „Twarze 
depresji”, konsultuję online 
pacjentów z całej Polski. 
Zauważyłam, że dostęp do 

opieki psychoonkologicznej przewa-
ża w dużych miastach, a sam czas 
oczekiwania – zwykle wielomiesięczny, 
a nawet przekraczający rok jak w war-
szawskim Instytucie Onkologii - może 
okazać się dla niektórych zniechęcają-
cy. Zauważyłam również, jak ważna jest 
szybka interwencja właśnie psychoon-
kologa, żeby „obalić” negatywne ste-

reotypy albo po prostu dać wsparcie, 
które  w tak trudnym momencie może 
okazać się bardzo potrzebne osobie 
zdiagnozowanej. 

Czasami wystarczy jedna albo dwie 
konsultacje, aby znacząco zmienić po-
dejście pacjenta do choroby. Niemniej 
jednym z największych wyzwań w po-
mocy psychoonkologicznej jest przeła-
manie strachu przed rozmową o samej 
chorobie. Przyczyny tego stanu rzeczy 
są różne. Jedną z nich jest na przy-
kład obawa o bliskich, kiedy pacjenci 
nie chcą martwić ich stanem swojego 
zdrowia. 

Mam wieloletnie doświadczenie 
w pracy z pacjentami i widzę, jak ważna 
jest możliwość szczerej rozmowy. Wy-
powiedzenie na głos wszystkich obaw 
i lęków, jednocześnie pozbawione oce-
ny, czy też bagatelizowania, stanowi 
ogromne wsparcie. 

W programie bezpłatnych, zdalnych 
konsultacji Fundacji „Twarze depresji” 
pomagam pacjentom nie tylko na eta-
pie diagnozy onkologicznej. Konsultuję 
również osoby na etapie chorowa-

nia, a nawet na etapie zdrowienia. Na 
każdym z tych etapów pojawiają się 
różnego rodzaju trudności i nie wolno 
ich bagatelizować. Potrzeba pomocy 
psychologicznej może zdarzyć się na-
wet wiele lat po zakończaniu leczenia 
onkologicznego. 

Nie da się ukryć, że bliscy oso-
by chorej na raka również przeżywają 
wiele trudności w związku z jej stanem 
zdrowia. Bardzo się cieszę, że Fundacja 
„Twarze depresji” daje szansę również 
rodzinom pacjentów onkologicznych na 
sięganie po wsparcie podczas naszych 
zdalnych konsultacji, a także osobom 
zdrowym, które są zainteresowane pro-
filaktyką onkologiczno-psychologiczną. 

KIEDY PACJENCI DOWIADUJĄ SIĘ O CHOROBIE NOWOTWOROWEJ, CZĘSTO BYWA TAK, 
ŻE SĄ POZOSTAWIENI SAMI SOBIE. WYCHODZĄC Z GABINETU - TUŻ PO USŁYSZENIU 

DIAGNOZY – W RĘKU TRZYMAJĄ DOKUMENTY, SKIEROWANIA, ZALECENIA,
A W ICH MYŚLACH ZAZWYCZAJ POJAWIA SIĘ PYTANIE: „CO DALEJ?”.

FELIETON

Pomoc psychologiczna 
poprawia rokowania 

w walce z rakiem

NASZ ZESPÓŁ

Magdalena Smorowska

psycholog, psychoonkolog, specjalista terapii uzależnień 
(w procesie certyfikacji). Współpracuje z Fundacją 
„Twarze depresji” w programach bezpłatnej, zdalnej 
pomocy psychologicznej dla osób chorych na raka  
i ich rodzin, a także dla osób dorosłych z depresją. 

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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Na nasze zdalne kon-
sultacje nie zgłasza-
ją się osoby, które 
potrzebują PORADY, 
ale szukają POMO-

CY, niekiedy w krytycznych sytuacjach 
życiowych. „Zapraszają do swojego 
życia”, chcą się podzielić problemem, 
który jest za ciężki do udźwignięcia 
samemu. 

 „Mam za sobą trzy próby samo-
bójcze, ostatnia w sierpniu. Ledwo 

mnie uratowali. Leżałem nieprzytomny 
na OIOM-ie. Mam stwierdzoną choro-
bę afektywną dwubiegunową (CHAD) 
i rentę z tego powodu. Po wykupieniu 
leków zostaje mi 500 zł na życie, a każ-
dy mi mówi - i sam wiem, że muszę 
mieć terapię. Wiem, że sam nie wygram 
z chorobą”. Mniej więcej tak zaczynała 
się historia jednego z pacjentów, którą 
usłyszałem. Gdy szukał pomocy w róż-
nych instytucjach słyszał tylko, że braku-
je miejsc. Trzeba szukać „gdzie indziej”. 
Tylko nie powiedziano gdzie. A gdyby 
było już bardzo źle, to miał dzwonić po 
karetkę. Jednym zdaniem: został bez 
pomocy. 

Kolejna historia - jedna z pań zgło-
siła się do mnie na zdalną konsultację, 
siedząc w aucie. W czasie pierwszej 
rozmowy powiedziała, że tylko w tym 
miejscu czuje się dobrze, bezpiecz-
nie. Mówiła o tym, że w domu udaje, 
że wszystko gra. Nie chce, żeby ro-
dzina widziała ją w takim stanie, jak ja 
widziałem. Mówiła wprost: „Jest ze mną 
źle! Na zewnątrz zaradna, silna, ale jak 
jestem sama, to leżę i płaczę z bezsil-

ności”. Tłumaczyła, że nie pomagały jej 
spotkania z przyjaciółmi, ani urlop, że 
wciąż jest bardzo zmęczona. Usłysza-
łem, że to „zmęczenie życiem”, które 
kochała, a teraz ją przeraża.  

Myślę, że każdy z nas – terapeutów 
współpracujących z Fundacją - mógłby 
takich przykładów podać kilkaset. Do-
ceniam odwagę tych osób, że dzielą 
się swoją historią i zapraszają do tego, 
byśmy mogli jako terapeuci i psycho-
lodzy przy nich być, bez względu na 
odległość. Empatia przecież nie zna 
granic. Mam nadzieję, że program bę-
dzie kontynuowany i będziemy mogli 
jako Fundacja być dalej z naszymi pod-
opiecznymi, do momentu aż doczekają 
się wsparcia w miejscu zamieszkania.

Marcin Reis

psychoterapeuta, współpracuje z Fundacją „Twarze 
depresji” w programach dla: dzieci i młodzieży, osób 
dorosłych oraz osób chorych onkologicznie. Pracuje 
na co dzień w oddziale psychiatrycznym i poradni 
zdrowia psychicznego. 

W PRACY TERAPEUTYCZNEJ SPOTYKAM SIĘ CZĘSTO ZE SŁOWAMI: „JAK TO JEST, 
ŻE MOJE DZIECKO POTRZEBUJE POMOCY, ŻE MY RODZICE TEŻ POTRZEBUJEMY POMOCY, 

A NIE WIEMY, KIEDY I GDZIE JĄ OTRZYMAMY? NIE MOŻEMY CZEKAĆ, BO JUŻ JEST ŹLE. 
TERAZ NIE POTRAFIMY SOBIE Z TYM PORADZIĆ. JESTEŚMY W TYM SAMI”. 

OGROMNĄ WARTOŚCIĄ PROGRAMÓW FUNDACJI „TWARZE DEPRESJI” BEZPŁATNYCH, 
ZDALNYCH KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH JEST MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA WSPARCIA 

BARDZO SZYBKO, CZASAMI NAWET TEGO SAMEGO DNIA. 

FELIETON

Empatia 
nie zna granic

NASZ ZESPÓŁ

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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Tygodniowo zgłasza 
się do naszych pro-
gramów kilkadziesiąt 
osób, które potrzebu-
ją profesjonalnej po-

mocy. Dla wielu z nich - szczególnie dla 
osób starszych - rozmowa ze mną jest 
jedynym kontaktem z człowiekiem, któ-
rego doświadczają od tygodni. Często 
opowiadają mi o swoim dniu i sprawach 
przyziemnych, o których nie mają komu 

opowiedzieć, zwłaszcza w czasie pan-
demii. Jako osoba, która chorowała na 
depresję i studentka psychologii, wiem, 
jak ważna jest rozmowa nie tylko ze spe-
cjalistą, ale również (a może przede 
wszystkim) z drugim człowiekiem. 

Dlatego nasze programy bezpłat-
nych konsultacji dla osób w kryzysie 
są tak ważne i potrzebne. Zależy nam 
bardzo, aby każdy w Polsce wiedział, że 
nasza Fundacja jest po to, aby wspierać 
dzieci i młodzież, osoby dorosłe z de-
presją oraz osoby chore onkologicznie. 
Aby w skrajnie trudnych, beznadziejnych 
sytuacjach, w mroku swoich doświad-
czeń, dostrzegły światło i nadzieję.

Bardzo cieszę się, że możliwe było 
powstanie trzech programów i że uda-
ło nam się zrealizować już ponad 1200 
sesji!!! 

Dewiza odznaczenia „Sprawiedliwy 
wśród Narodów Świata” brzmi: „Kto 
ratuje jedno życie, ratuje cały świat…”.  
Może nie uda nam się pomóc wszyst-
kim, ale pomagamy najlepiej, jak umie-

my. Ogromną radość sprawiają nam 
informacje, że programy Fundacji są 
w stanie zapewnić profesjonalne wspar-
cie, na które w innych okolicznościach 
ludzi nie stać lub muszą czekać na nie 
miesiącami. Zawsze staramy się usta-
lić odpowiedni termin i godzinę spotka-
nia, aby zapewnić optymalne wsparcie 
wszystkim osobom, które się do nas 
zgłaszają.

Bardzo się cieszę i dziękuję, że za 
moje działania zostałam wyróżniona ty-
tułem laureatki 5. edycji Nagrody „Czło-
wiek wiedzy i doświadczenia” Koalicja 
Liderzy Pro Bono.

Antonina Dudek 

koordynatorka programów pomocowych w Fundacji 
„Twarze depresji”; felietonistka magazynu „Twarze 
depresji”; analityk jakości w międzynarodowej 
firmie consultingowej oraz studentka psychologii na 
Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Z zamiłowania 
tancerka, instruktor tańca jazzowego.

„JUTRO? TAK SZYBKO? NIE WIERZĘ!” - TE SFORMUŁOWANIA SŁYSZĘ KILKA RAZY DZIENNIE, 
GDY UMAWIAM TERMIN KONSULTACJI ZE SPECJALISTAMI PRACUJĄCYMI W PROGRAMACH 

BEZPŁATNEJ, ZDALNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHIATRYCZNEJ FUNDACJI 
„TWARZE DEPRESJI”. W PORADNIACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA KONSULTACJĘ 

Z PSYCHOLOGIEM CZEKA SIĘ CO NAJMNIEJ KILKA TYGODNI, A NA WIZYTĘ U PSYCHIATRY 
DZIECIĘCEGO - NAWET KILKA MIESIĘCY. 

FELIETON

Chętnie wysłucham 
i pomogę

NASZ ZESPÓŁ

Zapraszamy na nasze bezpłatne webinary o leczeniu depresji, które będziemy transmitować w grudniu i styczniu na naszym FanPage’u facebook.com/twarzedepresji. 
Wśród naszych ekspertów będzie m.in. prof. Piotr Gałecki – Krajowy Konsultant w Dziedzinie Psychiatrii.  Więcej na ten temat na www.twarzedepresji.pl/webinary
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