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VABILO NA SREČANJE/DELAVNICO NOVE KORENINE
(iniciativne skupine na področju dela s starostniki, bolnimi, invalidi, skupine za samopomoč,
preventiva)

Lepo pozdravljeni!
Prisrčno in toplo vabljeni, da se udeležite delovnega srečanja skupine NOVE
KORENINE (starostniki, bolni, invalidi, skupine za samopomoč, preventiva),
ki bo v torek 13. novembra 2007 ob 13.00 uri v prostorih Društva AURIS,
Huje 23/a, Kranj.
Vsebina programa:
1. predstavitev programov za samopomoč starejšim; »Društvo z roko v roki«
2. odmor (pogostitev udeležencev)
3. pomen starejšega človeka v družbi; KARITAS CERLJE
Ker je delovno srečanje namenjeno tudi članom vašega društva, vas prosimo
za o delavnici obvestite tudi vaše člane in potrdite udeležbo do ponedeljka
12.11.2007, na naslednje kontaktne linije:
 Simona Ažman - 041/398 818
e-pošta: visit-a@siol.net
 Mateja Prosen - 041/567 672
e-pošta: mateja.prosen@gov.si
Delavnica je rezultat uspešne prijave Novih Korenin na razpis Fundacije
Vincenca Drakslerja in je za udeležence brezplačna.
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Decembrska delavnica bo 11.12.2007 zato vas prosimo, da nove datume
prilagodite vašemu urniku, še posebej, če boste s prispevkom sodelovali znotraj
delavnice, saj ste lepo vabljeni k sodelovanju.
V tem primeru najmanj 10 dni pred načrtovano delavnico pokličite Matejo
Prosen, da vas vključi v vabilo.
Obveščamo, da je skupna zloženka izdana, za razvoz bosta poskrbela Mateja
Prosen ter Mirko Steiner.
Zaradi korektnosti do organizatorjev tega srečanja, (obseg pogostitve, snemanje
RTV, priprava prostora, vsebin...) Vas vljudno naprošam, da se tisti, ki ste člani
Novih korenin in ste malokrat ali nikoli prisotni na srečanjih, aktivneje
udeležujete srečanj, saj so vsebine izjemno koristne in poučne tudi za vaše
člane.
Želim Vam veliko zdravja in prijetnih trenutkov v vašem delu!

Kranj, 30.10.2007

Ažman Simona
Koordinatorica skupine

