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Denné centrum duševného zdravia, Facilitas n.o., Košice, Slovensko,

Denné centum duševného zdravia, PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o., Košice, Slovensko,

OTVORME DVERE, OTVORME MYSEĽ

Je názov spolupráce Denného centra duševného zdravia Facilitas n.o. , PRAEMIUM-PERMANSIO s.r.o. a Výmenníka Važecká

v Košiciach, v ktorého priestoroch raz mesačne prebiehajú zážitkové workshopy zamerané na duševné zdravie.

Súčasná doba prekonáva takmer všetky vzdialenosti, ale nevytvára dostatočnú až žiadnu blízkosť. Naším zámerom bolo posilniť

informovanosť, výchovu a vzdelávanie spoločnosti o duševnom zdraví a duševnom ochorení, ktorého dezinformovanosť vedie

k stigmatizácii a diskriminácii ľudí v spoločnosti.

Metódy

Základnou prioritou je zlepšenie duševného zdravia

▪ vytváranie podmienok k zlepšeniu psychosociálnej pohody,

▪ sprevádzanie pri vyrovnávaní sa so stresujúcimi životnými udalosťami,

▪ znižovanie nepriaznivého dosahu psychických problémov na zdravie,

▪ iniciovanie medzirezortných projektov v oblasti podpory duševného zdravia,

▪ odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie duševne znevýhodnených.

Záver

V priebehu roka 2018 bolo realizovaných 7 medzirezortných projektov, do spolupráce

prizvaných priebežne 30 organizácií a inštitúcií a zapojených 36 dobrovoľníkov, ktorí

odpracovali 340 hodín.

Intervencie a služby cielené na zlepšenie duševného zdravia, majú byť zamerané na celú populáciu a

nielen na znevýhodnených ľudí. Máme za to že posilňovanie nezdolnosti, cieľavedomé pestovanie

húževnatosti, podnecovanie k pružnosti pri riešení problémov a podpora zdravej sebaúcty je tou správnou

cestou „životného otužovania“ detí, dospievajúcich a dospelých.

Komunitná sociálna práca Aktivity Cieľ Spolupráca

Workshopy pre deti
2 x mesačne

v doobedňajších hodinách 

Zamerané na rozvoj vzťahov, 

úcty k sebe aj iným, rozvoj 

tvorivosti, aktivity a motivácie.

Materské školy, základné školy, 

Zariadenia sociálnych služieb

Workshopy pre dospelých
2 x mesačne

v poobedňajších hodinách

Zamerané na význam vlastného

sebapoznávania a nahliadania

na svoje prežívanie v interakcii

s druhými.

Zariadenia sociálnych služieb,

široká verejnosť

Medzirezortné projekty

Besedy, workshopy, výstavy, 

prednášky na školách, 

preventívne programy, 

konferencie, diskusné fóra.

Zážitkové workshopy 

arteterapie a muzikopterapie. 

Osveta o duševnom zdraví.

Miestne organizácie, štátne

zariadenia, miestna

samospráva, súkromný sektor, 

dobrovoľníci
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