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društvo za psihoterapijo 
in skupinsko delo

Ostale dejavnosti:

Psihoterapija za posameznike, pare, 
družine

Skupinska psihoterapija

Skupine za ženske

Programi hujšanja z ušesno aku-
punkturo

Tehnika čustvenega osvobajanja 
EFT

DO SEDAJ SO NAM POMAGALI:

Mestna občina Celje

Damjan Grobelnik, s.p. 
izdelava spletnih strani in inštrukcije matematike

       Homeopatski center Krevel 

Odvetniška družba Herič o.p., d.o.o.

VABILO DONATORJEM

Prijazno vas vabimo, da nas finančno podprete in s 
tem omogočite, da dobi podporo še več bolnikov in 

njihovih svojcev.

Svoj prispevek lahko nakažete na 
TRR Društva Srečališče, ki je odprt pri Banki Celje: 

SI56 0600 0010 0240 972
Pod kostanji 20, 3000 Celje

ORGANIZACIJA IN 
IZVEDBA PSIHOSOCIALNE 
OSKRBE DOLGOTRAJNO 

BOLNIH V CELJSKI REGIJI
za

1. onkološke bolnike, ki bi si želeli strokovno 
podporo in svetovanje v težki življenjski 

situaciji.

2. dolgotrajno bolne otroke in mlade, ki 
zaradi bolezni ne živijo običajnega otroštva in 

mladostništva.

3. starše, družine in svojce, da bodo 
bolnikom v čim večjo podporo in pomoč.



Projekt, ki je podprt s 
sredstvi finančnega 

mehanizma EGP 2009-2014, 
izvajamo v letih 2014 in 2015

V sodelovanju s:

 Splošno bolnišnico Celje,

Fakulteto za psihoterapevtsko 
znanost 

Univerze Sigmunda Freuda v 
Ljubljani in

Fakulteto za družinske študije 

na DUC v Oslu

Kaj počnemo?

Nudimo podporne in terapevtske pogo-
vore za posameznike in družine iz prej 
omenjenih skupin. Izvajamo podporne 
skupine, s čimer skušamo preprečiti ra-
zvoj čustvenih težav zaradi telesne bole-
zni pri otrocih, mladini, bolnikih in svojcih, 
kajti bolezen se močno dotakne ne samo 
naših teles, temveč tudi doživljanja, odno-
sov in duha.

Vabilo nevladnim 
organizacijam

Ustvarjamo mrežo za podporo bolnikom in 
svojcem v celjski regiji, zato k sodelovanju 
vabimo vse NVO, ki lahko in želijo s svojimi 
programi in ponudbo prispevati h kakovo-
sti življenja bolnikov ter svojcev. Ljudje za 
kvalitetno življenje potrebujemo še vse kaj 
drugega: druženje, podporo, dogajanje, 
ki nas pritegne, razveseli, nam vlije novih 
moči.

Vabilo uporabnikom

Namen projekta je olajšati soočenje z bole-
znijo ljudem, ki so oboleli za rakom ter otro-
kom in mladim, ki so dalj časa bolni. Na celj-
skem območju ni organiziranih brezplačnih 
skupin, kjer bi bila takšnim posameznikom 
in njihovim svojcem na voljo psihoterapev-
tska podpora.

Vsaka bolezen zahteva svoj davek in dlje 
kot traja zdravljenje, bolj lahko zmanjkuje 
upanja, energije, moči in možnosti za kvali-
tetno druženje.  Skupine, ki se  bodo začele 
v maju 2014, bodo ponudile varen prostor 
za bolnike in njihove svojce, kjer bo možno 
med ljudmi s podobno izkušnjo izraziti svoje 
doživljanje (od strahu do upanja), izkušnje in 
namere v procesu zdravljenja. Vedno bolj se 
zavedamo tega, da razpoloženje igra veliko 
vlogo pri okrevanju. Če se hočemo okrepi-
ti za naslednji korak, ki je pred nami, poleg 
medicinskega zdravljenja potrebujemo tudi 
čustveno podporo, sprejemanje in razume-
vanje soljudi. Marsikaj je mogoče, če imamo 
za koga in s kom... 

Najdete nas v SB Celje na Oddelku za 
onkologijo in hematologijo, kjer smo vam 

na voljo za prvi stik in pogovor.

V prenovljenih prostorih na 
Vodnikovi 13 v centru Celja, 

kjer potekajo svetovanja, 
psihoterapija

ter skupinsko delo.

Za svoj termin nas pokličite ali nam pišite:
info@srecalisce.si

Ana Miletić 041 454 415
Sabina Rožen 031 512 285


