INBJUDAN

Är du drabbad av rattfylleri?
Då är du varmt välkommen till en avkopplande, trevlig och intressant helg tillsammans
med andra med liknande erfarenhet!
Vi som bjuder in är MADD - anhörignätverket för rattfylleridrabbade. Jag som projektleder denna träff heter
Mats Sjöö och är pappa till Rickard, som dog i oktober 2011 efter att ha åkt med en rattfull förare.
Vi är så många som delar liknande erfarenheter och sorg, spridda över landet. Många har uttryckt en önskan att träffas ”på riktigt” för att byta erfarenheter och tankar. Därför ordnade vi en sådan här träff förra året
som blev mycket lyckad. Så nu kör vi i år igen. Hoppas att du vill komma och vara med!
Vi arrangerar en helg i Dalarna och en i Småland. Båda är kraftigt subventionerade för dig som är drabbad.
Du väljer själv vilken av dessa du vill komma till, men antalet deltagare per tillfälle är begränsat:

19-20 september
Klockargården, Tällberg
www.klockargarden.com

Subventionerat pris, 600 kr för helpension
Det subventionerade priset gäller för dig som är
drabbad av rattfylleri. Resekostnader ersätts inte.
Anmäl dig senast 20 augusti genom att
kontakta mig:
Mats Sjöö, projektledare MHF
Tel. 0765-48 97 17
mats.sjoo@mhf.se

26-27 september
ELLER

Hestraviken, Hestra
www.hestraviken.se

Du är inbjuden om du:
• Har förlorat en nära anhörig på grund av rattfylleri
• Har en nära anhörig som blivit svårt skadad på grund av
rattfylleri
• Har förlorat en nära vän på grund av rattfylleri
• Har blivit svårt skadad på grund av rattfylleri
Känner du dig osäker på detta? Ring mig gärna!
Vill du ta med någon som inte själv är drabbad så är denne välkommen och betalar i så fall 2 195 kr för helpension.

VÄND

Helgen kommer preliminärt se ut så här
Lördag

Söndag

9:00

Incheckning och förmiddagsfika

8:00

Frukost

9:30

Samling

9:00

Samling

• Presentation av deltagarna

• Vad vill vi att MADD ska vara/göra?

• Presentation av MADD och MHF

• Vad vill vi att MHF ska göra för drabbade?

• Presentation av föräldragruppen FEBE

• Samtalsgrupper

12:00 Lunch

10:00 Fika

13:00 Föreläsningar om juridik, försäkringar och
trafiksäkerhet

11:30 Sammanfattning och avslutning
12:00 Lunch

15:00 Avbrott för fika
17:00 Egen tid
19:30 Gemensam middag

www.madd.se

www.mhf.se

www.nbv.se

MADD står för Mothers Against Drunk Driving och är USA:s största frivilligorganisation. Den bildades 1980 av en förtvivlad
mamma som förlorat sin dotter på grund av rattfylleri.
I Sverige är MADD ett nätverk format av enskilda drabbade av rattfylleri. MHF, som arbetar för att ingen ska dö av rattfylleri,
organiserar nätverket. Förutom att stötta drabbade av rattfylleri jobbar MHF bland annat med att opinionsbilda och påverka beslutsfattare så att Sverige får bra lagar och rättspraxis vid rattfylleri.
Programmet genomförs med stöd från studieförbundet NBV.

