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Píndola resolutiva 20: Divorci, un conflicte de petits i grans

La Mireia i en Pol se separen. Un fet que ja és de per sí prou feixuc, però que encara ho és més perquè
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Aquests són algunes de les reflexions que n'hem extret:

-
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on sentir-nos
de fer que
tranquils
els més
i relaxats.
petits continuïn
Quan mantenim
sentint-se
un conflicte,
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hem de trob
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tampoc
a adultshoi busquem
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servir
pares
per
podran
enfrontar-se.
tenir els problemes que siguin, però sempre tindran aque
Els fills han de tenir clar que
no tenen
ells res a veure amb el fet que els pares es vulguin separar.
Si tots
expliquem com ens sentim
, superarem els mals moments més ràpid.

Heu viscut casos similars?
comunicacio@grecxarxa.org
Teniu consells que vulgueu
(garantim
compartir?
l'anonimat).
Feu-nos-els arribar a

Reglament de la Llei de mediació en l'àmbit del dret privat
D'aquí a pocs dies entra en vigor el Reglament de la Llei de mediació en l'àmbit del dret privat.

El reglament estableix i desenvolupa un procediment que és d'aplicació preceptiva a les mediacions pú

Si hi voleu donar un copDecret
d'ull: 135/2012, de 23 d'octubre
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Problemes? Solucions creatives.
Dimitim de la crisi!

A GREC treballem amb mediacions, projectes i formacions per gestionar i resoldre conflictes i probleme

Solucions creatives, participatives, personalitzades, amenes, econòmiques, duradores...

Tots aquests clients (
àmbit educatiu

ens públics ,

ens privats i

Crisi? Posem-hi solucions (i bona cara!).

GREC Resolució de conflictes entén que en el moment d'omplir els formularis que figuren en el lloc

Si has rebut aquest e-mail per error o desitges donar-te de baixa respon aquest e-mail amb l'assumpte "
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Consulta
Vols rebre'l

tots els butlletins
al teu email?

Vols ser de GREC?
Avantatges de ser GREC

Vols conèixer el

bloc de GREC ?

Segueix-nos a

facebook !

Segueix-nos a

twitter !
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