POLISH PROFESSIONALS
IN SUPPORT SERVICES
15th November 2018 at 10:00 am
Feniks, St Margaret's House, room g5

On behalf of Polish Psychologists' Networking Group I would like to extend the invitation to the
Networking Meeting for the Polish Professionals in Support Services o 15th November at 10 am in
Feniks, St. Margaret's House 151 London Road.
We apply a broad understanding of support and we would like to meet Polish support workers,
careworkers, psychotherapists, caseworkers, mentors, psychologists, befrienders, psychologists,
admins, etc. We would like to get to know you and learn about your services, referral system and
develop a support network for Polish service users in Edinburgh. This knowledge proved to be
extremely valuable in the past
At the meeting we will exchange information about the services and referring system (please bring
your leaflets). We will start the conversation about Brexit: changes and problems you already see
and how this affects your clients; what do you worry about and what do you know about Settled
Status. If there is enough time I will share the results from the report on suicides within the Polish
Community delivered in cooperation with the Polish Consulate General in Edinburgh and NHS
Lothian.
Mrs Consul Jolanta Srebrakowska will be also present at the meeting, hence we can expect
conversations on multiple levels of intervention.
The meeting is part of the 5th Befriend Depression - Look After Your Mental Health, an action of
free workshops and therapeutic consultations delivered by the members of the Polish
Psychologists' Networking Group. The programme of the action is here.
Please sign up through the eventbrite link https://www.eventbrite.co.uk/e/spotkanie-polskichprofesjonalistow-w-edynburgu-tickets-50477898754
Please invite your colleagues and share information about the Befriend Depression.
Many thanks and best,
Magda Czarnecka
Project Development Manager

St. Margaret's House, 151 London Road, EH7 6AE, Edinburgh
www.feniks.org.uk

POLISH PROFESSIONALS
IN SUPPORT SERVICES
15th November 2018 at 10:00 am
Feniks, St Margaret's House, room g5

W imieniu swoim oraz Polish Psychologists' Networking Group chciałabym zaprosić na spotkanie
networkingowe polskich pracowników parających się zawodami pomocowymi w Edynburgu 15
listopada 2018 o 10:00 w pokoju G5 w St. Margaret House, 151 London Road. Definicja pomocy
jest szeroka, bo mogą być to i pracownicy socjalni, wolontariusze, support-workerzy, link-workerzy,
befrienderzy, terapeuci, psycholodzy, admini, case workerzy itp. itd. Chodzi nam przede wszystkim,
żeby się poznać, usłyszeć w jakich projektach się udzielacie oraz rozwinąć sieć wsparcia dla
Polaków w Edynburgu. Wiedza, w których instytucjach pracują Polacy oraz sposób przyjmowania
skierowań okazała się niejednokrotnie bezcenna.
Na spotkaniu wymienimy się informacjami na temat udzielanych usług i sposobu referowania
(przynieście ulotki). W drugiej części spotkania porozmawiamy na temat Brexitu: jakie zmiany i
problemy już zauważacie; czego się obawiacie i co już wiecie na temat Settled Status.
Jeśli starczy czasu podzielimy się wynikami badania nad samobójstwami wśród Polaków
przeprowadzonym przy współpracy z Konsulatem i NHS Lothian.
Pani Konsul Jolanta Srebrakowska wyraziła zainteresowanie spotkaniem, także możemy
spodziewać się rozmów o wielu poziomach interwencji.
Spotkanie odbędzie się w ramach piątej, jubileuszowej edycji Oswoić Depresję, której program
znajduje się tutaj. Zapraszamy na bezpłatne warsztaty i konsultacje psychologiczne prowadzone
przez terapeutów zrzeszonych w PPN.
Zapisy na spotkanie przyjmujemy tradycyjnie przez Eventbrite.
https://www.eventbrite.co.uk/e/spotkanie-polskich-profesjonalistow-w-edynburgu-tickets50477898754
Proszę dzielcie się informacjami o spotkaniu ze swoimi współpracownikami, a na temat Oswoić
Depresję ze wszystkimi zainteresowanymi.
Serdecznie zapraszam i do zobaczenia
Magda Czarnecka
Project Development Manager

St. Margaret's House, 151 London Road, EH7 6AE, Edinburgh
www.feniks.org.uk

