
формування самооц�нки та
впевненост� в соб�
побудова м�цних с�мейних
та дружн�х стосунк�в
набуття нових навичок �
вивчення нових способ�в
вир�шення проблем
допомога в процес�
повернення до навчання
чи роботи
досягнення особистих �
сусп�льних ц�лей

Ми також пропонуємо
безкоштовн� курси з:

 

Ми вважаємо, що н�хто
не повинен боротися
з� своїми проблемами
на самот�

Ви також можете знайти нас на
www. westsussexmind.org

або шукайте нас в Instagram, Facebook � Twitter,
вв�вши West Sussex Mind

Підтримка психічного
здоров'я

Хвилюєтеся ви за псих�чне
здоров'я своє чи близьких?
- зверн�ться  за допомогою!

Ми є членами Pathfinder West
Sussex, групи орган�зац�й, як�

працюють разом для п�дтримки
псих�чного здоров’я. Це означає,
що ми можемо направити вас до

в�дпов�дних орган�зац�й, як�
зможуть допомогти вам в �нших

рег�онах Великобритан�ї.
 

Б�льш детальну �нформац�ю
можна знайти за адресою:

www.
pathfinderwestsussex.org.uk

The Gateway, 8-10 Durrington Lane,
Worthing BN13 2QG
Charity no: 1155918

Б�льше �нформац�ї можна
знайти за адресою:
West Sussex Mind | Mental
health training

https://www.westsussexmind.org/training-courses/mental-health-training


Прив�т! Мене звати Влада, �
я працюю з West Sussex
Mind над проектом
допомоги українськ�й та
польськ�й громадам у
Ворс�нгу та околицях. Моє
завдання —
популяризувати послуги
п�дтримки, як� пропонує
Mind, � безпосередньо
допомагати українцям та
полякам в отриманн� ц�єї
допомоги.

ми орган�зовуємо групи
п�дтримки, а також 1-1
зустр�ч� з
квал�ф�кованими
сп�вроб�тниками
ми проводимо трен�нги
та сем�нари, щоб
допомогти зм�цнити та
п�клуватися про
псих�чне здоров’я

West Sussex Mind:

П�д час зустр�чей ви
знайдете нових друз�в,
набудете нових навичок
та отримаєте поради

Якщо ви в�дчуваєте, що у
вас або у когось �з ваших
близьких проблеми - ми

допоможемо!

Vladyslava Bondar - mental health
outreach and development worker
for Ukrainian and Polish
community 

дзвон�ть нам:
  0300 303 5652

або напиш�ть листа на адресу:
helppoint@westsussexmind.org

 
 

Якщо вам потр�бна допомога чи
п�дтримка West Sussex Mind,
зв’яж�ться з� мною:
тел.: 07494055440
vlada.bondar@westsussexmind.org

� попрос�ть українського перекладача

Ви станете частиною
сп�льноти, яка допоможе
вам почуватись краще та
п�клуватись про своє
псих�чне здоров’я

 +44 7494055440

Якщо вам комфортн�ше
сп�лкуватися в мессенджер�,

зв'яж�ться з� мною в телеграм:


