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

Lj., 21. 2. 2013

VABILO

Spoštovani člani Društva in vaši svojci!
Vabimo vas na redni letni zbor članov Društva za fibromialgijo ter na predavanje, ki bo v soboto, 9. marca 2013,
s pričetkom ob 10. uri, v Srebrni dvorani Hotela Zdravilišče Laško (v starem delu!).
Program srečanja:
- Ob 10. uri zbor članov s predlaganim dnevnim redom:
1. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov zbora članov
2. Poročila o delu Društva in o finančnem poslovanju v letu 2012
3. Razprava o poročilih in njihov sprejem
4. Nadomestne volitve članov organov Društva
5. Predstavitev in potrditev programa dela Društva in finančnega načrta za leto 2013
6. Odločanje o višini članarine za leto 2014
7. Razno
- Ob 12. uri o d m o r za kosilo
-Ob 13:30 predavanje na temo: Alergije in preobčutljivosti (s poudarkom na prehranski preobčutljivosti) –
v izvedbi prof. dr. Eme Mušič, dr. med., specialistke alergologinje.
Zaključek srečanja bo predvidoma ob 15. uri.
Pred začetkom in po zaključku srečanja boste lahko poravnali letno članarino za 2013 v znesku 15 € in prejeli
nalepke za potrditev članskih izkaznic.
Kosilo na samopostrežen način, cena bo znašala 10 € na osebo, denar bomo pobrali na kraju samem. Če izrecno
ne želite obroka, odločitev sporočite ob prijavi. Pijačo boste po želji naročili sami. (Opomba: Ker naročimo število
obrokov glede na predhodne prijave, morate plačati naročeni obrok kljub morebitni neudeležbi, v nasprotnem
primeru mora strošek zaradi neudeležbe pokriti društvo. Vljudno prosimo za razumevanje.)
Udeležbo na srečanju predhodno prijavite Slavi Andrič na GSM 041-237 688 ali (07/ 496 22 95), lahko pa tudi
elektronsko na e-naslov: andric1950@gmail.com , najkasneje do četrtka, 7. marca.
Dragi člani Društva in vaši svojci, ker vemo, da se večina naših bolnikov spopada tudi s prebavnimi težavami in
preobčutljivostjo na hrano, bo tema predavanja, v izvedbi vrhunske strokovnjakinje, za vas gotovo zelo zanimiva.
Prijazno povabljeni k udeležbi na srečanju v Laškem!
Z lepimi pozdravi!

Veronika Felicijan,
predsednica Društva
OBRNI LIST - OBVESTILA !

NEKAJ OBVESTIL
ČLANARINA: Letna članarina za leto 2013 znaša 15 € in jo lahko poravnate na več načinov:
- na srečanju regijske skupine za samopomoč, najkasneje do 8. marca,
- na srečanju v Laškem na dan zbora članov 9. marca,
- po položnici, najkasneje do konca meseca marca.
Priporočamo, da izkoristite možnost neposrednega plačila na srečanjih v živo. V primeru plačila po položnici boste člansko
nalepko prejeli po pošti, po tem ko bo blagajničarka prejela bančni izpisek o vašem plačilu. Prosimo, če upoštevate zadnji rok
plačila, ki je 31. marec. Če ste obveznost že poravnali, je morebitna priložena položnica za vas brezpredmetna. Člani, ki ne
poravnavajo letne 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 3. 3. do 10. 3. 2013 (in/ali od 10. 3. do 17. 3.). Terapevtski program je enak kot
doslej, terapije so na napotnico, osebni zdravnik pa mora na napotnico napisati pregled pri fiziatru. Plačilo enotedenskega
bivanja v zdravilišču v dvoposteljni sobi znaša 350 EUR na osebo (možnost plačila na 4 obroke). Podrobnejši program je
objavljen na društveni spletni strani. Kontaktna oseba za zbiranje prijav je Eva Rebrica na št. 041 - 841 875. V tednu, ko
poteka skupinsko zdravljenje za člane našega društva, imamo v Thermani Laško vsi člani društva in naši spremljevalci 30odstotni popust na dnevne vstopnice za kopanje! Skozi vse leto pa imamo člani in naši bližnji 20-odstotni popust na
naslednje storitve: bazen, savna, kombinacija teh storitev, ter 10-odstotni popust na wellness storitve, zdravstvene storitve in
za nakup penzionskih storitev. Člani se moramo izkazati s potrjeno člansko izkaznico.
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ: Z veseljem vas obveščamo, da se je na novo formirala primorsko-goriška skupina za
samopomoč, s sedežem v Kopru. Skupina se bo srečevala vsak tretji petek v mesecu ob 17. uri v sejni sobi Krajevne
skupnosti Bertoki, Cesta borcev 1, Koper. Kontaktna tel. številka je 041 - 841 875 (Eva).
V formiranju je tudi gorenjska skupina za samopomoč, ki bo imela sedež v Kranju ali bližnji okolici. Lokacija in čas
mesečnih srečanj sta še v dogovarjanju. Zainteresirani člani se podrobneje informirajte na kontaktni tel. št. 040 396 041
(Damjana).
DRUŠTVENI BILTEN: Ker bo v mesecu maju prihodnje leto naše društvo praznovalo 10. obletnico obstoja, vas že sedaj
vabimo k pisanju prispevkov za društveni bilten ali zbornik, ki ga želimo izdati v počastitev društvenega praznika. 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 oz. na naslov uredniškega odbora:
inge.cas@telemach.net.
ZAHVALA ZA DONACIJE: Vsem, ki ste v preteklem letu namenili našemu društvu donacijo od dohodnine, ali med
bližnjimi pridobili celo več donatorjev, se najlepše zahvaljujemo za vaš finančni prispevek! Zagotavljamo, da bodo vsa
sredstva porabljena v korist vseh članov društva! Če imate možnost za pridobitev donacije pri delovni ali drugi organizaciji,
se obrnite na vodstvo društva, da boste prejeli prošnjo v pisni obliki - društveno vlogo za donacijo.
NOVI ČLANI: V letu 2012 se je v naše društvo na novo včlanilo 61 članov, večina 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.
OPOZORITE IN OBVEŠČAJTE NAS: Ker pri delu z velikim številom članov lahko nehote prihaja do napak in 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. Sodelujte z nami pri kreiranju društvene vsebine in kvalitete dela, saj
smo samo z združenimi močmi lahko uspešnejši!

vodstvo Društva

