Om
Gør en forskel
- støt arbejdet for en
BEDRE PSYKIATRI bedre psykiatri
BEDRE PSYKIATRI er en medlemsforening
for pårørende til mennesker med psykiske
lidelser og sygdomme. Det kan være som
forældre, børn, anden familie, naboer,
venner eller kollegaer.
BEDRE PSYKIATRI er stiftet i 1992. I dag er
vi den største medlemsforening inden for
psykiatrien med en stærk lokal forankring i
mere end 50 kommuner i Danmark.

BEDRE PSYKIATRI er en medlemsstyret
forening, der hviler på medlemmernes
engagement og frivillige indsats for en bedre
psykiatri. Foreningen er uafhængig af økonomiske og partipolitiske interesser.

”Jeg troede, min kærlighed kunne
kurere. Blot den var stor nok.”
Kirsten, 54 år, konsulent, gift, et barn og pårørende

Vores mission er at hjælpe dig, så du kan
hjælpe dine. Du kan læse mere om landsforeningen på bedrepsykiatri.dk

En bedre psykiatri kommer ikke af sig selv.
Men du kan være med til at sikre, at vi kommer et skridt nærmere en ordentlig behand-

ling af mennesker med psykisk sygdom og
sikre bedre vilkår for Danmarks mange
pårørende. Du kan gøre en forskel.

Spred budskabet

Bliv medlem

På bedrepsykiatri.dk kan du bestille et gratis materiale-kit, som du kan dele ud f.eks.
på din arbejdsplads og på dit lokale bibliotek. Du kan også opfordre dine venner og
bekendte (via mail) til at blive medlem af
BEDRE PSYKIATRI.

Du kan melde dig ind i BEDRE PSYKIATRI
på bedrepsykiatri.dk. Det koster under 50
øre om dagen, og jo flere medlemmer vi er,
jo stærkere en stemme har vi.

En bedre psykiatri er

sund
fornuft

Bliv aktiv
Giv en gave
Du kan støtte vores arbejde ved at give en
gave. På bedrepsykiatri.dk kan du læse
mere om, hvordan du kan støtte arbejdet
økonomisk. Vi modtager både store og små
beløb med glæde og taknemmelighed.
Alle gavebidrag går ubeskåret til konkrete
aktiviteter for pårørende.

Du kan også vælge at blive aktiv i foreningen. Enten i en af vores mange lokalafdelinger eller som ressourceperson i tilknytning til landsforeningen. Er du interesseret i at høre nærmere om mulighederne
for at blive frivillig, så kontakt lokalafdelingen i dit område eller sekretariatet på
info@bedrepsykiatri.dk

BEDRE PSYKIATRI
landsforeningen for pårørende

BEDRE PSYKIATRI - Livjægergade 20 - 2100 København Ø - bedrepsykiatri.dk

bedrepsykiatri.dk

og bliv medlem

Talerøret for pårørende

Sæt kryds

Husstandsmedlemskab

Mobil

Koster 300 kr. om året
Dækker dig og op til 3 andre i husstanden (valgfrit)

Almindeligt medlemskab

Koster 200 kr. om året

Støttemedlemskab

Koster 300 kr. om året

Navn(e)

Adresse

Postnr og by

Telefon		

Email

Udfyldes med blokbogstaver

BEDRE PSYKIATRI - Livjægergade 20 - 2100 København Ø - bedrepsykiatri.dk

Talerøret for
pårørende

Mødestedet for
pårørende

1 ud af 10 danskere lider af psykisk sygdom.
Mere end hver tredje dansker kender et menneske med en psykisk sygdom. BEDRE PSYKIATRI mener, at Danmark fortjener en bedre
psykiatri. Vi kan ikke være andet bekendt.

• fjerne ventelisterne og sikre at mennesker
med psykiske lidelser får en ordentlig behandling.
• der bruges flere penge på en god og tidssvarende psykiatri.

BEDRE PSYKIATRI er det naturlige mødested
for pårørende. I foreningens lokalafdelinger
har du mulighed for at mødes med og udveksle erfaringer med andre pårørende og på den
måde være med til at hjælpe hinanden.

”Da min kone fik en depression,
anede jeg ikke, hvad jeg skulle
gøre. Hvordan skulle jeg hjælpe,
og hvordan skulle jeg være der for
vores børn?”

”Når ens barn får det værre og
værre, og man må løbe fra Herodes
til Pilatus, er det en trøst at opdage,
at der er nogen, der arbejder
politisk for at løse vores families
problemer.”

Vores lokalafdelinger arrangerer løbende
relevante arrangementer om pårørende,
psykisk sygdom og psykiatrien. Ligesom
mange af lokalafdelingerne har samtalegrupper for pårørende.

Frank, 44 år, ingeniør, gift, far til to og pårørende

Derfor arbejder BEDRE PSYKIATRI for, at:

BEDRE PSYKIATRI
+ + + 11605 + + +
0893 Sjælland USF B

• pårørende bliver taget alvorligt og anerkendt for deres indsats og betydning.
• pårørende bliver set som nødvendige samarbejdspartnere.
• der er færre tabuer om og mindre stigmatisering af psykisk syge og deres pårørende.

Henrik, 36 år, sygeplejerske, samlevende, tre børn
og pårørende

På bedrepsykiatri.dk kan du læse mere om
din lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI.

