


Weź się w garść powiedziała pewna kobieta,

a depresja zniknęła jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki.



Kontraktujemy niedoskonałość warsztatów!

• Żadna wiedza naukowa nie jest wstanie opisać „cienia” jaki spływa na człowieka 

wraz z depresją, dlatego jesteśmy tolerancyjni dla indywidualnych doświadczeń.

• Powszechność i powtarzalność warsztatów są dla nas kluczowe – zgodnie z 

naszą misją.

• Trenerzy projektu mają różne doświadczenie (psychologowie, trenerzy 

kompetencji społecznych, studenci psychologii, eksperci przez doświadczenie) 

– bądźcie wyrozumiali dla tej różnorodności ;) 



Najpierw kwestionariusz…



Idea Projektu The Presja

Profilaktyka

LeczenieBadanie



Wolność wyboru
Minimalizowanie presji

Globalna odpowiedzialność
Równowaga wewnętrzna

Ciekawość świata



CELE WARSZTATÓW

Wiedza → Rozpoznawanie → Leczenie → Profilaktyka

Warsztaty mogą wywołać w Was różne emocje, wnioski i wątpliwości.

Warsztaty to efekt pracy dużej grupy specjalistów.

Uwaga!!! To nad czym pracujecie jest dla WAS!

Wasze oczekiwania - zagadnienia warte poruszenia?



• Imię

• Hobby

• „Sposób” na dobry nastrój?



Moduł I

Depresja czym jest?



Mity



W sumie to ja nie wierzę, 

że coś takiego jak depresja w ogóle istnieje.

Mit





Depresja jest efektem traumatycznego 

doświadczenia, albo sytuacji życiowej. Nie można 

mieć depresji będąc w szczęśliwym związku, 

mając zdrowe dziecko i fajną pracę.

Mit



Na depresję chorują prawie wyłącznie kobiety. Prawdziwi, 

silni fizycznie mężczyźni nie chorują na depresję.

Mit



Weź się do roboty to Ci minie depresja!

Mit



Fakty



PYTANIE 1

Depresja nie jest chorobą sklasyfikowaną 

przez WHO?



PYTANIE 1

Depresja nie jest chorobą sklasyfikowaną 

przez WHO?



2030 r.



Depresja na świecie

WHO: 350 mln ludzi! 



Choroba i to śmiertelna

Codziennie w Polsce 16 osób odbiera sobie życie. 

Na drogach ginie średnio 11 osób. 



W Polsce na depresję cierpi prawie pół 

miliona ludzi.

Pytanie 2



W Polsce na depresję cierpi prawie pół 

miliona ludzi.

Pytanie 2



Ile to jest 1,5 mln ludzi?

2x Kraków 

(razem ze studentami)



Pytanie 3

Depresja może objawiać się przewlekłymi 

bólami?



Pytanie 3

Depresja może objawiać się przewlekłymi 

bólami?



Czy da się samodzielnie zwalczyć 

kliniczną depresję bez farmakologii?

Pytanie 4



Czy da się samodzielnie zwalczyć 

kliniczną depresję bez farmakologii?

Pytanie 4



dobrostan, a depresja

W depresji zaburzona jest 
gospodarka neuroprzekaźnikowa.

Serotonina -> dobry nastrój

Noradrenalina -> życiowy napęd 

Dopaminy -> uczucie przyjemności



Antydepresanty mogą zmienić 

osobowość chorego.

Pytanie 5



Antydepresanty mogą zmienić 

osobowość chorego.

Pytanie 5



Leki przeciwdepresyjne mogą uzależniać.

Pytanie 6



NIE//TAK
Leki przeciwdepresyjne mogą uzależniać.

Pytanie 6



Depresję dziedziczy się genetycznie

Pytanie 7



Depresję dziedziczy się genetycznie

Pytanie 7



Ludzie chorujący na depresję są 

niebezpieczni dla otoczenia?

Pytanie 8



Ludzie chorujący na depresję są 

niebezpieczni dla otoczenia?

Pytanie 8



Czy zapewnianie chorego o swoim wsparciu i 

zrozumieniu jest rekomendowane?

Pytanie 9



Czy zapewnianie chorego o swoim wsparciu i 

zrozumieniu jest rekomendowane?

Pytanie 9



Istnieje depresja sezonowa?

Pytanie 10



Istnieje depresja sezonowa?

Pytanie 10



Moduł II

Depresja – co robić?



Doświadczenie



Kryteria diagnostyczne – ICD 10



• obniżenie nastroju,

• utrata zainteresowań i zdolności do radowania się 
(anhedonia),

• zmniejszenie energii prowadzące do wzmożonej męczliwości i 
zmniejszenia aktywności,

Objawy główne:



• osłabienie koncentracji i uwagi,

• niska samoocena i mała wiara w siebie,

• poczucie winy i małej wartości,

• pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości,

• myśli i czyny samobójcze,

• zaburzenia snu i śnienia,

• Zmniejszony/zwiększony apetyt.

Objawy poboczne:



Co mówić,

a czego nie?



Depresja jest ślepa. Nie nawiązuje 
kontaktu, nie dostrzega możliwości 

pomocy. „Weź się w garść”, mówią bliscy. 
To tak jakby człowiekowi bez nóg 

powiedzieć: pobiegaj sobie.

Fragment artykułu Barbary Pietkiewicz – Angora nr 36/2014



Co by było, gdybyśmy wszystkie choroby 

traktowali, tak jak problemy ze zdrowiem 

psychicznym?









Jak byś chciał/a, żeby zachowywali się 

ludzi, kiedy jesteś radosny i smutny.

Instrukcja obsługi mnie 

w radości i smutku.



Mówić:

Jestem / Jestem z Tobą / Jestem obok



Mówić:

Jesteś dla mnie ważny/ważna



Mówić:

Czy jest coś co mogę dla 
Ciebie teraz zrobić?



Mówić:

Przykro mi, że przez to 
przechodzisz



Nie Mówić:

Czemu niby się smucisz? Inni 
mają gorzej.



Nie Mówić:

Masz depresję? To tak jak 
zawsze…



Nie Mówić:

Weź się w garść



Nie Mówić:

Uwierz mi, wiem co czujesz



Nie Mówić:

Twoje nastroje wpływają 
negatywnie na wszystkich…



Nie Mówić:

Spotkaj się z ludźmi,
przejdzie Ci



• Uwaga! 

Nie wolno lekceważyć depresji

• Należy zadzwonić do PZP 

(najbliższej Poradni Zdrowia Psychicznego)

Postępowanie



Leki niwelują skutek, ale nie rozwiązują przyczyny

• To tak jakby po zawale nie wdrożyć zmiany stylu życia i 

dziwić się, że zawał się powtarza ( zła dieta, alkohol, 

papierosy, brak ruchu, stres itp..)

Postępowanie



Oglądałem już kiedyś 

„film”. To nie dla mnie…

Psychiatra…? Psychoterapeuta…?



Schemat

Pomocnej 

Rozmowy

opracowanie własne



Kontraktuję

Czuję

Widzę

Pytam

Pomagam



• Chcę z Tobą porozmawiać. Możesz mi poświęcić chwilę?

• Kocham Cię / Jesteś dla mnie ważny/a  i nie chcę pozostać 

obojętny

• Nie wiem co dokładnie czujesz, a zauważyłem, że.. 

• Co o tym sądzisz? Czy potwierdzasz moje obserwacje?

• Chyba wiem z kim mógłbyś porozmawiać. Mogę Ci towarzyszyć.



Pamiętaj, że:

To nie Twoje życie. Możesz próbować pomóc, ale 

tylko próbować.

Nigdy nie możesz odpowiadać w 100% za 

inną istotę i jej decyzję.



Moduł III

Profilaktyka depresji

dla wszystkich



Nasz

dzisiejszy 

świat



Nasz

dzisiejszy 

świat



Jak zachować w życiu 

równowagę

Tips&Tricks



Relacje

1



Podstawa dobrych relacji:

empatia- zaufanie - akceptacja

1



Zadanie domowe 

Pozwól sobie na refleksję na temat swojej rodziny 

i Ciebie w Twojej rodzinie.

Tylko tyle i aż tyle…

1



Presja

2





2
Ćwiczenie – „Ja i świat”

Czego ja chcę dla siebie? 

Czego ode mnie chce otoczenie?



3

Daj !sobie! czas…



Styl żywienia

3



Daj sobie czas na:

- Zdrowe żywienie

- Hobby i aktywności

- Rekreację i ruch

- Higienę snu

- Małe przyjemności

- Poczucie spójności (np. role społeczne)

3



3

Daj sobie czas…

ćwiczenie



4

Tu i teraz



4



5

Myślę, więc jestem



10Myśli

Emocje

Reakcje

Zachowania

5



5
Myślę, więc jestem

ćwiczenie



Czuję, więc jestem

6



- Radość

- Złość

- Smutek

- Strach

- Wstyd

- Zazdrość

6



1) Daj sobie prawo do wyrażania emocji

2) Obserwuj swoje emocje (możesz prowadzić dziennik)

3) Zwróć uwagę, czy masz kontrolę na emocjami? Czy 
emocje są dla Ciebie konstruktywne?

6Praca domowa 



Kryzys, a prężność

–

cecha i proces

6



Ludzie prężni psychicznie:

1) wiedzą, że trudne czasy i sytuacje są częścią życia

2) szukają dobrych rzeczy w swoim życiu (karmią białego wilka)

3) w trakcie radzenia sobie z kryzysem zadają sobie pytanie: czy 
to co robię/myślę mi pomaga czy szkodzi. 

6



„Życie to bańka mydlana”  Osho

„Ocean składa się z wielu pojedynczych kropli.

Życie składa się z wielu pojedynczych chwil.

Ten, kto pozna kroplę, pozna także ocean. Ten,

kto doświadczy chwil, doświadczy całego

życia.”



KROK 1 Wejdź na naszą stronę internetową: https://thepresja.pl/wspieraj/

KROK 2 Pomyśl o kwocie, która nie zmieni  jakości Twojego życia 

KROK 3 Ustaw stałe, comiesięczne zlecenie.

Takie wsparcie pozwala nam działać najskuteczniej!

Zostań Darczyńcą Projektu The Presja!



Z dzisiejszego szkolenia 

zabieram ze sobą…



Moduł IV

Podsumowanie i Q&A




