עלון נראנון
קבוצות תמיכה למשפחות וידידים של מכורים
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– חברותא יקרה –
זמן קורונה היה זמן לחשבון נפש עבורנו  וועדת עלון.
העלון הראשון יצא בינואר  2019ומאז מדי חודש בחודשו החברותא זכתה
לשיתופים ,תרגומים ,תכנים והודעות .כל עלון הוא השקעה עצומה עבורנו והכל
נעשה באהבה גדולה ובתקווה שאכן אנו קולעים לצרכי החברותא .בכל
העלונים היתה קישורית לקבלת חומרים ותכנים מחברי נראנון ,אך לצערנו היו
מעט מאד תגובות .כמו כן ,סטיסטיקת הקריאה והפתיחה של העלון נמוכה
יחסית.
לכן החלטנו בועדת עלון ,להמשיך בהפצת העלון כל חודש אולם רק להודעות
החברותא .כמובן ,שאם למישהו/י יש רצון לכתוב ולשתף נשמח מאוד לפרסם
בעלון.
תודה על האמון ,ושנחזור בקרוב לימים של חיבוקים
אוהבות ורד וז׳ני

הודעות נראנון
פגישות הועדה הארצית
הפגישה האחרונה התקיימה בתאריך  7/5/20בזום
על הפגישה הבאה תימסר הודעה
כל חבר נראנון יכול ומוזמן להשתתף

חוזרים בהדרגה לשיגרה
חוזרים לקבוצות הפיזיות בהדרגה ולפי ההנחיות בכל אזור
כדאי להיות בקשר עם המזכיר/ה או הנציג/ה בכל קבוצה
כמו כן הודעות ועידכונים יימסרו בקבוצות הווטסאפ האזוריות
מזל כותבת על פגישה ראשונה בקבוצת חולון אחרי הקורונה:
״היי לכולם ,רוצה לעדכן שביום שני פתחנו את החדר בחולון,
הוצאנו שולחן מתחת לכיפת השמיים ,הגענו עם מסכות ואלכוג'ל.
הייתה קבוצה טובה ובמיוחד הרבה התרגשות
עם טעם של חזרה לשיגרה ,ובעקר המון כוח.
מאחלת לכולנו חזרה מהירה ולשיגרה מלאה .אוהבת״
❤
קבוצות שחזרו לפגישות
חולון )שירלי (0549160698
בתים )רינת (0507688003
קריות )סמדר (0528420815
רחובות )תמי  / 0527242030עמי (0523568518
חיפה )רונית (0505828389
ירושלים )שמעון (0526422445
נתניה )אביבה (0543091779
כדאי ליצור קשר לפני הגעה
קבוצות זום
אנחנו נפגשים להחלים ביחד אונליין.
איך עושים את זה 
כדי להצטרף לקבוצות נא ליצור קשר בהודעה עם:
תל אביב ימי רביעי ,אורנה 0525811118
חולון ימי חמישי ,ניקי 0526699400
פתח תקווה ימי חמישי ,מירב 0509665566
לוד ימי רביעי ,פרידה 0507179360
ירושלים ימי שלישי ,סיגל 0527862609
אנו ממליצים להתעדכן עם אנשי הקשר כיוון שיש שינויים יומיומיים.
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