Družinske skupine Al-Anon
za svojce in prijatelje alkoholikov
URNIK SREČANJ
V SLOVENIJI (vse regije)
MAREC 2020

Društvo Al-Anon
Trg Osvobodilne fronte 10, 1000 LJUBLJANA
podaljšek podhoda glavne železniške postaje pod Vilharjevo cesto proti Bežigradu

Informacije:
GSM 031 744 722, 041 590 789, 040 589 877
spletna stran: www.al-anon.si
elektronska pošta: info@al-anon.si
v zgoraj omenjenem podhodu so vsak torek
uradne ure od 10h do 11h
s pametnim telefonom lahko pridete do spletne strani
z vedno svežim urnikom z uporabo kode QR ---->
Če ni drugače navedeno, so srečanja vsakič ob navedenih dnevih, tudi
ob nedeljah, praznikih in med počitnicami!
Spremembe sporočite na 040 236 539 ali na e-pošto: registracija.skupin@al‑anon.si
Datum zadnje spremembe: 27. marec 2020 ob 21:42:39

SKYPE SREČANJE I.
ponedeljek
HVALANON I
18:00 - 19:30
PRIJAVE: vida.prevajanje@gmail.com
sreda
HVALANON I
18:00 - 19:30
PRIJAVE: vida.prevajanje@gmail.com
Informacije: meta.geneza@gmail.com; za udeležbo na srečanju se prijavite 15 min. pred pričetkom

SKYPE SREČANJE II.
ponedeljek
Go Hvalanon
19:00
PRIJAVE: milena.div@gmail.com
Informacije: milena.div@gmail.com; za udeležbo na srečanju se prijavite 15 min. pred pričetkom

SKYPE SREČANJE III.
torek
VESELJE
18:00
PRIJAVE: snezynka@gmail.com
nedelja
VESELJE
18:00
PRIJAVE: snezynka@gmail.com
Informacije: snezynka@gmail.com; za udeležbo na srečanju se prijavite 15 min.pred pričetkom

Legenda:
vzporedno AA Istočasno vzporedno poteka tudi AA srečanje.
Z = zaprto
Običajno so Al-Anon srečanja zaprta. Namenjena so sedanjim in bodočim članom,
ki drug drugega poslušajo in iskreno govorijo o svojih izkušnjah, moči in upanju na
osnovi zaupanja in anonimnosti.
O = odprto
Odprto srečanje omogoča, da ima zainteresirana javnost kot na primer terapevti,
novinarji možnost obiskati Al-Anonsko skupino.
ZČ: zimski čas, PČ: poletni čas.
Zimski oziroma poletni čas se menja ob premiku ure!
Pripis za strokovnjake in tiste, ki jih zanima delovanje Al-Anona:
Odprto srečanje lahko obiščete brez najave. Za ostala srečanja vam priporočamo, da se obrnete na
številko, navedeno v informacijah na dnu tabele za željeni kraj.
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