
ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Информационна кампания ОБЕЩАНИЕ ЗА ЖИВОТ
в подкрепа на хората с депресия

От  името  на  PR  Care и  група  D  er  Hunds  ,  с  подкрепата  на  офисът  на  Световната  здравна
организация (СЗО)  –България,  Центърът  за  обществено  здраве  и  анализи  (НЗОЗА)  и  Club
Terminal 1, Ви каним на 05.10.2017 г., от 11:00 ч. в клуб Перото (НДК, поради ремонт трябва да
се премине от страната на Мостът на влюбените) на пресконференция по повод стартирането
на информационна кампания " Обещание за живот", в подкрепа на хората с депресия. 

Теми:
 Защо толкова успели и пълноценни личности,  идоли на поколения,  сами посягат на

живота си или са в тежко емоционално състояние? Може ли да бъде предотвратено?
Разпознаваме ли и владеем ли собствените си емоции и на близките си? 

 Видовете  психични  заболявания  и  пътят  до  депресията.  Скритите  симптоми  и
усложнения. Ролята на приятелите и близките.

 Стигмата  на  психичните  заболявания.  Профилактика  на  самоубийствата.  Истини  и
митове, свързани със самоубийствата.

 Значението  на  здравната  култура  и  справянето  с  емоционални  и  междуличностови
кризи още от ученическата скамейка – картината по света и в България. 

 Информационната кампания ОБЕЩАНИЕ ЗА ЖИВОТ, музиката на Крис Корнел и гръндж
вълната или защо толкова сърца си избраха да спрат да туптят…   

Участници:
 Доц. Михаил Околийски – експерт в офиса на СЗО в България
 Д-р Владимир Наков- психиатър, главен експерт в НЦОЗА
 Д-р Захари Зарков- психиатър, главен експерт в НЦОЗА
 Д-р Румяна Динолова- психиатър, главен експерт в  НЦОЗА
 Борислав Мудолов – Боби Косатката, Der Hunds
 Елена Цонева – Папуджиева – управител  PR Care, организатор на информационна та

кампания ОБЕЩАНИЕ ЗА ЖИВОТ в подкрепа на хората с депресия

Събитието ще завърши с  изпълнение на живо с едни от най-емблематичните парчета на 
Крис Корнел

 Депресията и самоубийството са най-горещите и тъжни теми за рок обществото
по цял свят за 2017 година

 На всеки 40 секунди някой, някъде по света умира при самоубийство 
 Само един от  20 страдащи от  депресия получава специализирана психиатрична

помощ в България.

https://www.facebook.com/PRcarebulgaria/
http://www.ndk.bg/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1+%22%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%22/%D0%97%D0%B0+%D0%BD%D0%B0%D1%81-108BG.html
https://www.facebook.com/DerHunds/


Забележка: Проектът е напълно свободен от  корпоративно финансиране и други интереси. Кампанията
е изготвена от идейни и духовни съмишленици. Тепърва се надяваме на подкрепа и развитие на темата,
така че повече хора да бъдат информирани, за да могат да помагат на себе си и близките.

За допълнителна информация:
Елена Цонева- Папуджиева- ПР Експерт, 0878 865077,

Росяна Сотирова- ПР Експерт, 0897921690


