
Повод за дискусията са зачестилите случаи на самоу-
бийства на хора в млада и средна възраст в региона, 
както и доста случаи на хора, които имат необходи-
мост от психологическа помощ в малките и отдалече-
ни населени места в планината. 
Имаме желанието в дискусията да се набележат причи-
ните, проблемите, тенденциите и възможностите за 
превенция и подобряване на връзката между нуждаещи 
се от психологическа подкрепа и специалисти психолози 
и психиатри. 
Ще се радваме на срещата да се отзоват повече пред-
ставители на институции и специалисти от всички 
сфери, които засягат проблемите на психичното здраве, 
правоохранителните и правораздавателни органи, мест-
ната власт, представители на НПО, културни инсти-
туции и гражданското общество, за да се даде по-всеоб-
хватна картина и да се набележат насоки за създаване 
на координирани дейности за по-ефективна и редовна 
психологическа подкрепа и сплотяване на общността с 
по-добри способи за работа при проблеми. 

Дискусията е част от кампанията 
Прегръдка за душата -  
Психотерапия навреме! 
Психологическа подкрепа за жителите от Смолянска 
област“, посветена на Денят за спонтанни актове 
на доброта – 17 февруари, която включва безплатни 
прегледи от психиатри на 17 февруари 2023 г. и 20 
февруари 2023 г. в кабинет на РЗИ – Смолян, гореща 
линия за безплатни сесии с психолози на 17, 18 и 19 
февруари 2023 г. за жителите на област Смолян, 
арт терапия за деца с художника Елена Мирчева на 
18 февруари 2023 г. в Общностен център – Смолян, 
подкрепена от младежко сдружение „Криле от свет-
лина“ с председател Аделина Фисинска. 
Всички участници в кампанията даряват труда си 
безвъзмездно за каузата. Кампанията  
е подкрепена и от дарители,  
пожелали анонимност.

По инициатива на кореспондента ни за Смолянска област  
Петя Гайдарова, екипът на вестник „Марица“ има честта да ви покани на

ДИСКУСИЯ ЗА ПСИХИЧНОТО 
ЗДРАВЕ И ПРЕВЕНЦИЯТА НА 
ПСИХИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ  
В СМОЛЯНСКА ОБЛАСТ

Акцент на инициативата ни е  
дискусията, която ще се проведе 
на 20 февруари 2023 г., от 14.00 часа  
в зала 201 на Областната 
администрация в Смолян. 

Събитието ще бъде водено от заместник-област-
ния управител Христо Станчев. 
Кампанията е подкрепена от РЗИ-Смолян, чиито 
специалисти са изготвили специална брошура за 
психологическа подкрепа с практическа насоче-
ност, както и от ОД на МВР-Смолян. 
В дискусията са потвърдили участие от Окръжна 
прокуратура – Смолян и Окръжен съд – Смолян, 
представители на държавни институции, местна 
власт, кметства, НПО и културни институции. 

Заповядайте! Очакваме ви!


