Okrevanje se ne zgodi v izolaciji.
Skupaj lahko dosežemo, česar ne zmoremo sami.
»Ko delim ali poslušam ostale, ki delijo,
se učim novega pristopa do svojih problemov.«
Living Today in Alateen, p28

E-naslov: info@al-anon.si
Poštni naslov: Al-Anon
Lepi pot 6, Mirje
1000 Ljubljana

Družinske skupine Al-Anon
VABIJO vse svoje članice in člane,
ter prijateljice in prijatelje iz skupnosti AA na

12. vseslovensko srečanje
DRUŽINSKIH SKUPIN AL-ANON

Dne 23. in 24. MAJA 2009
V Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS
na DEBELEM RTIČU

z naslovno temo:
VZTRAJAJMO IN PRIHAJAJMO,
KER DELUJE.

Namestitev:
PROGRAM SREČANJA
Sobota, dne 23. 5. 2009
08:00 - 09:25 Prihod, prijava, razporejanje po prostorih
09:30 - 11: 00 Uvodno srečanje - »Vztrajajmo in prihajajmo, ker
deluje« - z gostoma univ. dipl.soc.del. in
dolgoletnima terapevtoma s področja alkoholizma,
Bredo in Štefanom LEPOŠA.
11:15 - 13:15 Srečanja
Al-Anon: Sem odprtega duha (odprto)
Al-Anon OOA: Razlike nas bogatijo (odprto)
AA: Disciplina in vztrajnost (ZAPRTO)
Alateen v času 1. skupine: Starši
13:30 – 14:30
Kosilo
15:00 – 17:00
Srečanja:
Al-Anon: Sem samostojna(-en) in neodvisna(-en)
(odprto)
Al-Anon OOA: Deliti zaupanje (odprto)
AA: Samo danes (odprto)
18:00 – 19:00
Večerja
19:30 – 21:30
Družabno srečanje (animator) - Ples in druženje,
dobrodošle so tudi vsakovrstne družinske
kulinarične dobrote, vendar brez
vsebnosti alkohola!
22:00 – 23:00
Skupno srečanje Družijo nas izkušnje, moč in
upanje
Nedelja, dne 24. 5. 2009
08,00 – 09:00
Zajtrk
09,00 – 11:00
Srečanja:
Al-Anon: Iz ranjenosti v okrevanje (odprto)
Al-Anon OOA: Deluje, če delaš (odprto)
AA: Najlepše šele prihaja (odprto)
11,00- 12,30
Zaključek: Vsi sprašujemo, vsi odgovarjamo
13,00 ---Kosilo

Namestitev bo možna v Mladinskem domu, ki ima sobe z 10 – 12
ležišči in sanitarije s tuši oz. v hotelu Bor. Za vse bo na voljo uporaba
bazena. (Tisti, ki imajo rahel spanec, naj si v lekarni priskrbijo čepke za
ušesa.)

Prijave do 27. 04. 2009.
OKVIRNE prijave sprejemajo: Marina 041/49-47-67, Darja M.
041/44-33-32, Darja R. 031/23-32-90.
Plačilo nastanitve v hotelu ali mladinskem domu ter plačilo bonov za
dodatni obrok bo ob prihodu v recepciji hotela med 8:00 – 9:30.
Pripravite, prosimo, točen znesek in osebni dokument. Hotel je v času
srečanja načeloma zaseden, če se bo kaka soba sprostila, morajo
interesenti sami preveriti v hotelu (če niso rezervirali do 27.4.).
Prosimo, da se zaradi urejanja prehrane okvirno prijavijo tudi tisti, ki ne
bodo prespali v samem zdravilišču in kupijo bone za kosilo in večerjo.
Cenik:
Polni penzion v mladinskem domu: 30,41 €
Polpenzion v mladinskem domu:
27,31 €
Nočitev z zajtrkom:
24,11 €
Otroci do 3. let imajo zastonj
3 – 7 let
50 % popusta
polni penzion 15,21 €
7 – 15 let
30 % popusta
polni penzion 21,29 €
HOTEL BOR
Polni penzion :
Polpenzion:

46,01 €
39,01 €

Enoposteljna soba: doplačilo 8 €
Dodaten obrok:
8 €

Turistična taksa všteta v ceno nočitve 1,01 €

