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a rozdíl mezi klukem a holčičkou

„Jsi jednou máma, tak seď doma a starej se!“ Každá máma je jiná.
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Přestože
Podíváme se na to, jestli lze být spravedliví ve výchově více
pracují stejně jako muži, zůstává na nich většina práce v domácnosti
dětí v rodině.
a péče o děti. Mnohem intenzivněji prožívají kvalitu vztahů a cítí
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• Jak je to se spravedlností mezi sourozenci.
Jak relaxovat
během
náročného
dne.
•●Rozdílné
potřeby
kluků
a holek.
● 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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