OBMOČNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM
Ime organizacije

Naslov

Kontakti

Storitve

Medobčinsko društvo
zdravljenih alkoholikov
Ravne na Koroškem

Ob Suhi 11,
2390 Ravne na Koroškem

T: 02 8705 200
02 8705 313

Izvajajo program Kluba zdravljenih alkoholikov.

AA, Anonimni alkoholiki

Srečanja potekajo v klubskih
prostorih nad Havano,
Prežihova ulica 7,
2390 Ravne na Koroškem

Rado,
T: 031 354 747
E: info@www.aa-slovenia.si

Društvo Projekt Človek

V prostorih Upravne enote
Čečovje 12a,
2390 Ravne na Koroškem

Renata Podjaveršek
T: 0597 20 271 ali 051 637 267
E: sc.ravne@projektclovek.si

Je skupnost moških in žensk, ki si delijo izkušnje, moč
in upanje, tako da bi lahko rešili svoj skupni problem
in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.
Srečanja na Ravnah potekajo ob ponedeljkih od 18. –
20. ure
Namen Sprejemnega centra je, da se vzpostavi prvi
stik s tistimi, ki imajo težave z zasvojenostjo in
njihovim svojcem. Na podlagi njihovih želja in potreb
potem skupaj iščejo ustrezne oblike pomoči.

Ozara – nacionalno
združenje za kakovost
življenja

Prostori nad lokalom Havana
Prežihova ulica 7,
2390 Ravne na Koroškem

Barbara Sušnik
T: 02 87 50 630 ali
031/526 848

Al-Anon Družinske
skupine za
svojce in prijatelje
alkoholikov

T: 031 744 722
041 590 789
040 589 877
E: info@al-anon.si

Dnevni centri ponujajo strokovno svetovanje in
različne oblike strokovnega dela, katere razvijajo in
krepijo individualnost vključenih oseb, razrešujejo
njihove osebne stiske ter jim pomagajo pri
vključevanju v aktivno življenje. Dnevni centri služijo
tudi različnim oblikam preživljanja prostega časa,
družabnemu življenju in skupinskim dejavnostim.
Je skupnost svojcev in prijateljev alkoholikov, ki čutijo,
da je bilo njihovo življenje prizadeto zaradi pitja
nekoga drugega.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).

Ozara – nacionalno
združenje za kakovost
življenja

Celjska ulica 2,
2380 Slovenj Gradec

T: 02 88 50 640

Društvo Altra – Odbor za
novosti v duševnem
zdravju
Dnevni center ŠENT
Radlje ob Dravi

Trg 31,
2391 Prevalje

Maja Pučelj Brunec
T: 02 824 09 10

Mariborska cesta 1
2360 Radlje ob Dravi

Larisa Safran
T: 05 903 24 85 ali
064 239 500
E: larisa.safran@sent.si

Dnevni centri ponujajo strokovno svetovanje in
različne oblike strokovnega dela, katere razvijajo in
krepijo individualnost vključenih oseb, razrešujejo
njihove osebne stiske ter jim pomagajo pri
vključevanju v aktivno življenje. Dnevni centri služijo
tudi različnim oblikam preživljanja prostega časa,
družabnemu življenju in skupinskim dejavnostim.
V enoti Prevalje nudijo psihosocialno pomoč in
podporo osebam s težavami v duševnem zdravju,
njihovim svojcem in drugim, ki so v duševni stiski.
V dnevnem centru posamezniku nudijo možnosti za
izboljšanje vsakodnevno potrebnih socialnih
spretnosti. S ponudbo informacij in svetovanj odpirajo
nove poti reševanja težav. Spodbujajo samoaktivnost,
prevzem lastne odgovornosti in samopomoč.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).

