Društvo za fibromialgijo
Celovška cesta 160
1000 Ljubljana
tel. 041-46 46 77
e – naslov: drustvofm@gmail.com

Lj., 14. 2. 2012

VABILO
Spoštovani člani Društva in vaši svojci!
Vabimo vas na redni (in hkrati volilni) občni zbor Društva za fibromialgijo ter na predavanje, ki bo v
soboto, 3. marca 2012, s pričetkom ob 10. uri, v dvorani Kongresnega centra Thermane Laško.
Program srečanja:
- Ob 10. uri občni zbor s predlaganim dnevnim redom:
1. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov občnega zbora
2. Poročila o delu Društva in o finančnem poslovanju v letu 2011
3. Razprava o poročilih in njihov sprejem
4. Predlog sprememb in dopolnitev Pravil društva in njihov sprejem
Odmor
5. Razrešitev dosedanjih organov Društva in izvolitev novih
6. Predstavitev in potrditev programa dela Društva in finančnega načrta za leto 2012
7. Odločanje o višini članarine za leto 2013
8. Razno
- Ob 13. uri o d m o r za kosilo
- Ob 14. uri predavanje o fibromialgiji in sindromu kronične utrujenosti – v izvedbi članice
strokovnega sveta prim. Mojce Kos-Golja, dr. med., specialistke revmatologinje.
Zaključek srečanja bo predvidoma ob 15. uri.
Med odmori boste lahko poravnali letno članarino za 2012 v znesku 10€ in prejeli nalepke za
potrditev članskih izkaznic.
Cena kosila bo 12 €, če se boste raje odločili za toplo malico, pa ok. 6 €. Odločitev sporočite ob prijavi,
kakor tudi v primeru, če izrecno ne želite obroka. Denar bomo pobrali na kraju samem (prosimo,
pripravite po možnosti točen znesek, s čimer boste olajšali delo pobiralkam). Pijačo boste po želji
naročili sami.
Udeležbo na srečanju predhodno prijavite Slavi Andrič na GSM 041-237 688 ali na tel. številko 07/
496 22 95, najkasneje do četrtka, 1. 3. 2011.
Opomba: Če se prijavite na srečanje, za katero naročimo število obrokov glede na predhodne prijave,
ste dolžni plačati naročeni obrok kljub morebitni neudeležbi. V nasprotnem primeru mora strošek
zaradi neudeležbe pokriti društvo. Upamo, da to obvestilo sprejemate z razumevanjem.
Dragi člani Društva in vaši svojci, prijazno povabljeni k udeležbi na srečanju v Laškem!
Z lepimi pozdravi!
Glej obvestila na naslednji strani!

predsednica Društva
Veronika Felicijan

OBVESTILA
ČLANARINA: Obveščamo vas, da letno članarino lahko poravnate na več načinov: 1. na srečanju regijske
skupine za samopomoč, najkasneje do 2. marca; 2. na srečanju v Laškem na dan občnega zbora; in 3. po
položnici. V primeru plačila po položnici boste članske nalepke prejeli po pošti, po tem, ko bo blagajničarka
prejela bančne izpiske o vašem plačilu. Priporočamo, da v čim večjem številu izkoristite možnost neposrednega
plačila članarine na srečanjih v živo. Zato vam letos skupaj z vabilom ne pošiljamo položnice, temveč jo morate,
če se tako odločite, kupiti in izpolniti sami. TRR Društva je 02014 0254661048 (NLB). Na položnici mora biti
napisano vaše ime in priimek, v nasprotnem primeru ne vemo, za koga je bila članarina plačana. Članarina za
2012 v znesku 10 € mora biti poravnana najkasneje do 31. marca 2012. Člani, ki ne poravnavajo članarine,
izgubijo pravico do društvenih ugodnosti in do osebnih vabil ter obvestil.
ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE: Stacionarno skupinsko zdraviliško zdravljenje za člane našega društva v Thermani
Laško bo v spomladanskem terminu potekalo od 26. 2 do 11. 3. 2012. Terapevtski program je enak kot doslej,
terapije so na napotnico, plačilo enotedenskega bivanja v zdravilišču pa znaša 350 EUR (možnost plačila na 4
obroke). Podrobnejši program je objavljen na društveni spletni strani. Novost je v tem, da imamo v času bivanja
skupine v Thermani vsi člani društva in naši spremljevalci 30-odstotni popust na dnevne vstopnice za kopanje!
Kontaktna oseba je Eva Rebrica na št. 041 - 841 875.
SKUPINA ZA SAMOPOMOČ: Z veseljem vas obveščamo, da se je ponovno formirala skupina za samopomoč za
člane iz Ljubljane in bližnje okolice. Skupina se srečuje vsako tretjo sredo v mesecu ob 17. uri v stavbi
Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) na Celovški cesti 160 v predavalnici 507 v 5. nadstropju. Kontaktni
osebi za vse informacije sta Nataša Barlič Dermastja na e - naslovu: natasa.barlic@finance.si in Nataša Keber na
GSM 031-618 313 (telefonsko je dosegljiva vsako sredo). Vabljeni k sodelovanju v skupini!
DRUŠTVENI BILTEN: Ker so bili odzivi na lanski društveni bilten pozitivni, tudi letos vabimo člane društva in
svojce k pisanju prispevkov za novi društveni bilten. Projekt bomo realizirali, če se bo zbralo dovolj prispevkov,
primernih za objavo, in potrebna finančna sredstva. Prispevke za bilten lahko oddajate na srečanjih regijskih
skupin ali pa jih pošljete na društveni e – naslov.
ELEKTRONSKI NASLOV: V mesecu marcu bomo aktivirali še en društveni elektronski naslov, preko katerega bo
dosegljiva tajnica društva. Tako boste za splošne informacije lahko kontaktirali tajništvo, na sedanjem e-naslovu
pa bo še naprej dosegljiva predsednica društva.
RADIJSKE ODDAJE O FM/SKU: Začeli smo redno sodelovati z Radiem Pacient. Radio Pacient (je bivši radio DUR)
lahko slišite preko interneta ali pa preko frekvenc 103,3 MHz za Ljubljano in okolico, 104,1 MHz za področje
Gorenjske in 107,4 MHZ za Notranjsko. V programu izvajajo žive kontaktne oddaje, ki jih vodijo zdravniki
specialisti različnih področij. Vsak zadnji torek v mesecu bo od 18. do 19. ure na sporedu oddaja, povezana z
našo boleznijo, v kateri bodo sodelovali različni medicinski strokovnjaki, sodelovali pa bomo tudi člani društva.
Prva oddaja bo na sporedu 28. februarja ob 18:00, vodila jo bo prim. Mojca Kos-Golja, dr.med., sodelovala pa
bo tudi Mateja Kržan, zastopnica našega društva v evropski zvezi za fibromialgijo ENFA, ki se bo ravno vrnila s
skupščine v Londonu. Prisluhnite oddaji!
ZAHVALA: Vsem, ki ste v preteklem letu namenili našemu društvu donacijo od dohodnine, ali med bližnjimi
pridobili celo več donatorjev, se najlepše zahvaljujemo za dobrodelnost! Vsa sredstva bodo porabljena v korist
vseh članov društva!
NOVI ČLANI: V letu 2011 se je v naše društvo na novo včlanilo 70 članov, večinoma bolnikov, nekaj pa tudi
svojcev oziroma podpornih članov. Veseli smo vsakega posebej! Spodbujajmo k včlanitvi še več podpornih
članov (svojcev, prostovoljcev, medicinskih strokovnjakov …). Če imate med bližnjimi mlade prostovoljce, npr.
študente medicine, socialnega dela, fizioterapije … ipd., ki bi bili pripravljeni v društvu opravljati kakšno
prostovoljno nalogo, se priporočamo za sodelovanje! Za mlade zanesenjake je lahko takšno delo dragocena
šola za življenje in koristen izpit iz humanitarnosti in altruizma.
OBVEŠČAJTE NAS: Ker pri delu z velikim številom ljudi lahko nehote prihaja do pomot, vas prosimo za
sodelovanje. Če imate v zvezi z delom društva kakršno koli pripombo ali konstruktiven predlog, nas, prosimo,
obveščajte, da bomo napake lahko čim prej odpravili. Samo z združenimi močmi smo lahko uspešnejši!

