Klub pro rodiče a děti – Domeček je přátelské
místo pro celou rodinu. Projekt je zaměřen na
poskytování služeb prevence sociálního
vyloučení pro rodiče pečující o děti.

Srdečně Vás zveme na besedu
s PhDr. Kateřinou Peškovou
(rodinný poradce, speciální
pedagog a terapeut) na téma:
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Najdete nás v budově lánské sokolovny na adrese
Masarykovo náměstí 217, 270 61 Lány.
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