“OBRAVNAVA VSKUPNOSTI”

Cenik

NAROČILNICA

Urednica: dr. Vesna Švab

Ime in priimek oz. naziv podjetja

Knjiga je namenjena širokemu spektru bralcev.
Kot rečeno je jezik pogosto iskren in
tudi
samozavesten ter predvsem tako strokovno, kot tudi
kar se tiče osebnih izkušenj, dobro utemeljen. Zato si Cena knjige v prosti
upam trditi, da bodo po knjigi radi segali tako prodaji
strokovnjaki - vključno s študenti – iz različnih
področij (psihologije, psihoterapije,
medicine,
pedagogike, socialnega dela, socialne
pedagogike
itd.), kot tudi drugi, ki jih tematika zanima zaradi Člani ŠENT-a
življenjske izkušnje (uporabniki, njihovi svojci,
prijatelji…).
Avtorji so si za cilj monografije zadali »preprečevanje
napak in zmot, ki so se in se še vedno pogosto
pojavljajo na področju obravnave oseb s duševnimi
··Upokojenci, dijaki,
motnjami in za cilj so si zadali tudi zmanjševanje
možnosti za neustrezno, površno in pomanjkljivo študentje ter
obravnavo tistih, ki pomoč najbolj potrebujejo«. ··količinski popust
Prepričan sem, da je z njihove strani naloga dobro
(ob nabavi nad 10
opravljena. Sedaj je na bralcih, da sporočilo knjige
upoštevamo pri delu in življenju z ljudmi, ki jih je knjig)
prizadela duševna bolezen In njene posledice.
Res je, za spoštovanje ljudi in za njihovo Cene vključujejo DDV!
učinkovito vključevanje v družbo ni dovolj le pravna
regulacija
področja,
ampak
širša
družbena
sprememba v razumevanju in ravnanju v zvezi z
duševnim zdravjem in v učinkovitem vključevanju
v družbo, pri kateri lahko vsi sodelujemo.

naslov

15 EUR

telefon

kontaktna oseba

Spletna stran

50%
popust

e-mail:

OBKROŽITE: ČLAN ŠENTA

UPOKOJENEC, DIJAK, ŠTUDENT

OSTALO

Način plačila
Po povzetju

Na podlagi računa (velja le za pravne osebe)
Davčni zavezanec DA NE

30 %
popust

Davčna številka
Nepreklicno naročamo_______izvodov učbenika Obravnava v
skupnosti po ceni _______za izvod.

Podpis in žig

ŠENT-Slovensko združenje za duševno zdravje

Iz recenzije Roberta Mastena
Naročilnico pošljete po elektronski pošti:
info@sent.si
ali po pošti na naslov:

ŠENT, Belokranjska ul. 2, Ljubljana

