Korona kríza: Príručka pre
mužov na prekonanie stresu
Našou úlohou je poradiť mužom a podporovať ich. Zo skúseností vieme:
V krízovej situácii narastá riziko straty kontroly a riziko stať sa násilným.
Tu ti napovieme, čo ti pomôže vyrovnať sa so stresujúcimi momentami v Korona kríze.
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