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-EMOCJE W TWOICH RĘKACH- 
-TO JEST MOŻLIWE! - 

 
 

Kampania społeczna edukacyjno-informacyjna – Terapia to NIE WSTYD edycja III 
Miejsce: cała Polska, media społecznościowe, telewizja, Internet  
Termin: wrzesień-październik 2022 
 
Już 3 rok z rzędu 10 września w Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom ruszamy z kampanią 
społeczną, która ma na celu odczarowanie podejścia Polaków do psychoterapii, zmianę przekonań 
dotyczących terapii oraz korzystania z pomocy psychologa, psychoterapeuty i psychiatry. Podczas 
naszych działań zwracamy uwagę na niepokojące statystyki w zakresie rozwodów, samobójstw, liczby 
osób żyjących samotnie oraz uzależnień w naszym kraju. 
 
Hasło kampanii na rok 2022 to "Emocje w Twoich rękach". Jako społeczeństwo mamy za sobą trudny 
czas, pandemia, wybuch wojny w Ukrainie, z dnia na dzień rosnąca inflacja to niektóre z obecnych 
wydarzeń, które mają realny wpływ na nas i nasze gorsze samopoczucie. Każdy dzień dostarcza nam 
dużo trudnych emocji, dlatego tak ważne jest, aby umieć się nimi zaopiekować, aby zdrowo 
funkcjonować i czerpać radość z życia. Wychodzimy na ulicę i jeżdżąc Terapiobusem, na głos mówimy 
o tym, jak ważna jest profilaktyka zdrowia psychicznego, oraz apelujemy: 
 
NIE BÓJMY SIĘ PROSIĆ O POMOC, GDY EMOCJE BIORĄ GÓRĘ! 
Tłumione emocje to między innymi: lęk, agresja, trudności ze snem, stany depresyjne, poczucie 
zagubienia, trudności w komunikacji z otoczeniem. Długo odsuwane na bok emocje mogą 
bezpośrednio wpłynąć na nasze zdrowie fizyczne, a przedłużający się brak kontaktu ze swoimi 
emocjami sprawia, że trudniej jest do nich dotrzeć i je rozpoznać. Nie pozwól, aby to emocje 
decydowały za Ciebie. Poznaj je i zobacz, jak wielki wpływ możesz mieć na swoje życie. Brak 
umiejętności kierowania emocjami prowadzi do wyładowania złości czy niepokoju na inne osoby często 
doprowadzając do przemocy słownej lub fizycznej. Autoagresja może być jednym z czynników 
prowadzących do samookaleczeń i myśli samobójczych. Dlatego tak ważne jest posiadanie 
umiejętności rozpoznawania i nazywania swoich emocji oraz proszenie o pomoc w odpowiednim 
momencie. Chcemy, aby tegoroczna akcja sprawiła, by jak najwięcej osób potrafiło zaopiekować się 
swoimi emocjami i emocjami bliskich. 
 
Cele III edycji kampanii: 
-Psychoedukacja na temat emocji-czym są emocje, jakie mamy emocje, jakie są funkcje emocji? 
-Jak rozpoznawać i nazywać własne emocje? 
-Nauka regulacji emocji. 
-Jak możemy radzić sobie sami z trudnymi emocjami? 
-Kiedy możemy radzić sobie sami, a kiedy konieczne jest zgłoszenie się po pomoc? 
-Jakie są konsekwencje braku zaopiekowania się własnymi emocjami? 
-Jak radzić sobie w kryzysie? 
-Czym jest interwencja kryzysowa, kiedy jest nam potrzebna? 
 
 
Zapraszamy firmy, ośrodki psychoterapii, poradnie, które są zainteresowane tematem do 
współpracy!  
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Więcej informacji o projekcie:  
• http://www.terapiatoniewstyd.pl/  

• https://www.facebook.com/Terapia-to-NIE-WSTYD-Kampania-Spo%C5%82eczna-

102602241223405/  

• https://www.instagram.com/terapiatoniewstyd/  

• https://www.youtube.com/channel/UCM6BuZXp_pf4Qapm9L9flGg 

 
 
Organizatorem kampanii jest:  
Fundacja Terapia to NIE WSTYD 
Numer KRS: 0000930747  
Autorka projektu: Anna Węgrzyn  
Dane do kontaktu 
Koordynatorka projektu: Nikola Jakóbiak  
Tel. +48 608-315-633  
Mail: hello@terapiatoniewstyd.pl 
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