Setkání zdravotníků
2014
Kdy: 1. termín - od pondělí 19.5. od 19 hodin do čtvrtka 22.5. do snídaně.
2. termín - od pondělí 26.5. od 19 hodin do čtvrtka 29.5. do snídaně.
3. termín - od pondělí 9.6. od 19 hodin do čtvrtka 12.6. do snídaně.
4. termín - od pondělí 15.9. od 19 hodin do čtvrtka 18.9. do snídaně.
Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně č.p.33.
Program: nabízíme Vám již tradiční setkání určené přímo těm, kteří dlouhodobě a
bezprostředně pečují o těžce nemocné a umírající. Nejde o klasické školení,
program bude upřesněn v první den setkání na místě samém a bude
přizpůsoben aktuálním potřebám účastníků, jejich fyzické zdatnosti i počasí.
Hlavním tématem je Prevence syndromu vyhoření. Pozvání je určeno
také dobrovolníkům, kteří se doprovázení těžce nemocných a umírajících
věnují v hospicích či v jiném obdobném zařízení.
Lektor: MUDr. Marie Svatošová, předsedkyně sdružení Ecce Homo.
Ubytování: k dispozici je 22 lůžek v 6 pokojích (3x dvoulůžkový, 2x pětilůžkový a
1x šestilůžkový pokoj.
Stravování: společné nebo individuální z vlastních zásob, k dispozici je vybavená
kuchyňka.
Nabídka doprovodného programu: turistika, kryté bazény (plavky s sebou),
letní bobová dráha.
Cena pobytu pro 1 osobu: s našimi lůžkovinami 600 Kč
s vlastním spacákem 500 Kč
Platba: celá částka na účet 13 040 88 309 / 0800
Při platbě uveďte variabilní symbol – 33
specifický symbol – bude přidělen po přihlášení
Storno poplatek: do 7 dní před začátkem setkání 50% ceny pobytu, poté 100% ceny
pobytu.
Přihlášky: každý všední den od 8 do14 hodin Petr Erlebach, správce střediska Eljon
a) telefonicky nebo faxem na čísle 499 523 852, mobil 732 580 154
b) poštou na adrese: Středisko Eljon
543 51 Špindlerův Mlýn 33
c) e-mailem: info@eljon.cz
Více informací o středisku Eljon získáte na www.eljon.cz.
Pokud byste měli zájem, můžete si svůj pobyt ve středisku Eljon po předchozí domluvě
se správcem i o několik dní prodloužit, kontaktujte nás.

Přijeďte si k nám odpočinout – ten, kdo hodně dává,
potřebuje i sám přijímat.

