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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.
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