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ZDRAVÉ
v životě ženy
OSAMOSTATŇOVÁNÍ dětí
„Jsi jednou máma, tak seď doma a starej se!“ Každá máma je jiná.
To z nikoho nedělá špatnou matku. Některá je schopna zvládat ono
přirozené rodičovství dvacet čtyři hodin denně po celé roky. Jiná má
odlišnézpocity.
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Přestože
se jako první strach v životě dítěte objevuje zcela přirozeně.
pracují stejně jako muži, zůstává na nich většina práce v domácnosti
a péče ose,
děti.
intenzivněji
kvalitu
vztahů a cítí
Dozvíte
coMnohem
se s dítětem
děje v prožívají
jednotlivých
klíčových
větší odpovědnost. Častěji, než muži se nechávají vydírat. S menší
vývojových fázích, co potřebuje a jaké krizové momenty
asertivitou hájí své vlastní zájmy a nárokují si méně času pro
rodiče čekají.
regeneraci. A někdy se jim to všechno jen málo v dobrém vrací.

Jak nevytvářet „mama hotel“
•

•

•

Dozvíte se, proč jsou důležité přechodové rituály
● Jak relaxovat během náročného dne.
a dostanete tipy na to, kde je zařazovat do života.
● Druhy krize, prožívání v krizi, reakce okolí.
● Jak si poradit a kde hledat pomoc.

Aktivity projektu „Klub pro rodiče a děti - Domeček“ jsou podpořeny
z dotačního
programu
2019jsou
MPSV.
Aktivity projektu
„Klub pro rodiče
a děti„Rodina“
– Domeček“
podpořeny
az dotačního programu „Rodina“ 2017 MPSV.

Nabízíme vzdělávací, výtvarné, sportovní a poradenské aktivity. Pokud si z programu
nevyberete,
můžete si jen hrát v prostorné a bezpečně vybavené herně.
Nabízíme výtvarné, vzdělávací, sportovní 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
Masarykovo náměstí 217, 270 61 Lány.
Najdete nás v budově lánské sokolovny na adrese
Masarykovo náměstí 217, 270 61 Lány.
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