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„Jsi jednou máma, SEBEVĚDOMÍ
tak seď doma a starej se!“ Každá máma je jiná.
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Kolik našeho času a pozornosti
děti
potřebují?
regeneraci.
A
někdy
se jim to všechno jen málo v dobrém vrací.
Kvantita vs. kvalita společně stráveného času.
•

Syndrom vyhoření u dětí? Rodiče chtějí pro své děti to nejlepší. Tlak na výkon,
● Jak relaxovat během náročného dne.
dobré známky, zájmové kroužky a nedostatek volného času …

•

Bezpečí nade vše? Sou časná doba je posedlá bezpečím. Na jednu stranu
● Jak si poradit a kde hledat pomoc.
tím dětem prospíváme, na druhou stranu jim prokazujeme medvědí službu.

•

Mobily, tablety a počítače pomáhají nebo škodí?
Aktivity projektu „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ jsou podpořeny
Správně nastavená pravidla.
Kde
hledat„Rodina“
pomoc.
az dotačního
programu
2017 MPSV.

● Druhy krize, prožívání v krizi, reakce okolí.

Aktivity projektu „Klub pro rodiče a děti
- Domeček“ jsou podpořeny z dotačního
programu „Rodina“ 2018 MPSV.

Nabízíme výtvarné, vzdělávací, sportovní a poradenské aktivity. Pokud si z programu nevyberete,
můžete
si jen sportovní
hrát v prostorné
a bezpečně
vybavené
herně.
Nabízíme vzdělávací,
výtvarné,
a poradenské
aktivity.
Pokud
si z programu

nevyberete, můžete si jen hrát v prostorné a bezpečně vybavené herně.
Najdete nás v budově lánské sokolovny na adrese
náměstí
270 61 Lány.
Najdete nás v budověMasarykovo
lánské sokolovny
na 217,
adrese
Masarykovo náměstí 217, 270 61 Lány.
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