KLUB ZDRAVLJENIH ALKOHOLIKOV

Klub zdravljenih alkoholikov deluje v prostorih Zdravstvenega doma Slovenske Konjice, v
kletnih prostorih - jedilnica. Klub ima trenutno 14 članov zdravljencev in od tega jih kar
polovica klub obiskuje že več kot 10 let. To je tudi razlog, da nimamo terapevta, saj smo
terapevti drug drugemu in imamo dovolj izkušenj z abstinenco, ter znamo poskrbeti za
pravilne informacije o alkoholizmu. Klub ni uradno registriran in je samostojni klub, v
katerem članom ni vseeno za odvisnost od alkohola. V pomoč nam pristopi tudi Zdravstveni
dom, ki nam nudi prostor za srečanje, saj nimamo lastnih sredstev, da bi plačevali najemnine
ali terapevte. Smo zelo uspešen klub, kar potrjujeta tudi Bolnišnica Vojnik in Maribor, ki v
tem okolju skrbita za zdravljenje odvisnikov.
Imamo načrt dela vsakega srečanja in predstavitve novih zdravljencev. Člani poročajo o
mesečnem dogajanju, zdravljenju, pol letnem in letnem poročanju o počutju in zadovoljstvu s
treznostjo. Srečanje po navadi pričnemo z pogovorom o alkoholizmu, da obudimo spomine o
škodljivosti te bolezni in razvade ter tudi o kakšni prijetnejši temi. Imamo tudi različna
srečanja kot so: razni pikniki, srečanja v Vojniku, izlete in zaključek leta. Tako da se tudi
pokažemo med družbo in dokažemo, da ni veselje samo z alkoholom ampak je tudi ob soku in
dobri družbi zelo zabavno. V klubu so dobrodošli tudi svojci zdravljenca.
Pomembno je tudi sodelovanje zdravstvenega kadra, ki ambulantno zdravijo odvisnike od
alkohola, da jih usmerijo v naš klub, kjer jim lahko pomagamo do treznosti, v kolikor si to
želijo postati ali pa si dovolijo pomagati ali pa mu enostavno pomagamo v ponovno
bolnišnično zdravljenje.
Predsednik kluba je Štefan Medved
tel.: 040 699 318 ali e-pošta stefi.medved@gmail.com.
Podpredsednika kluba sta Albin Ajdnik, tel.: 051 231 350 in Alojz Skledar, tel.: 030 388 057.
Na katerikoli od teh številk lahko dobite bolj podrobnejše informacije o delovanju kluba.
Želeli bi, da se nam pridruži vsak, ki ima željo po treznosti in se želi seznaniti z vsemi
možnostmi bolnišničnega ali ambulantnega zdravljenja.

Lep pozdrav,
Predsednik kluba:
ŠTEFAN MEDVED

