Z evaluačního dotazníku k pobytovému kurzu pro rodiny s dětmi s PAS, 2018
Udělalo Vaše dítě v průběhu kurzu nějaký pokrok, překvapilo Vás něčím? Čím, v jaké
oblasti?
-

Rychle se zvykl a dopolední program, moc se ně něj těšil a každý den se výrazně lepšil.

-

Překvapilo respektováním denního režimu, což hodnotíme současně jako pokrok.
Pozitivní zvládání sociálních situací – jídelna.

-

Ano, poprvé funkčně promluvil.

-

Naše dítě řeklo první slovo, poznalo se na fotce při lepení fotek do deníčku.

-

Ano. Bezproblémově zvládá pobyt mimo domov a mimo známé prostředí. Velmi se mu
to líbí. Snaží se komunikovat i s cizími lidmi. Konkrétně: účastnil se se zájmem terapie
bubnováním, i když mu normálně velmi vadí zvýšený hluk. Vidíme zúročení několika
let nácviků v Liře.

-

Začal alespoň trošku tolerovat a trošku spolupracovat s kartičkami, do nedávna je
hluboce nesnášel.

-

Byl postupně schopen zlepšit komunikaci se všemi pečujícími osobami. Byl s nimi
schopen zůstat sám, zlepšila se sociální složka jeho komunikace, nevrčel na lidi atp.

-

Překvapilo mě, že Ondra zvládl reagovat na piktogramy a spolupracoval krásně při
použití tabulky odměn. Doma obojí velice málo používáme, jen při učení. Určitě
zařadíme i v běžném životě (na procházce, na nákupu atd.)

Dozvěděli jste se, naučili jste se něco nového o možnosti podpory vývoje Vašeho dítěte, získali
jste nové nápady, podněty? Jaké?
-

Dozvěděla jsem se moc a pochopila jsem mnohem více, jak metody aplikovat do
běžného života, přestala jsem se bát změny prostředí, poznala jsem klady změny
stereotypů. Motivační tabulka je výborná věc!

-

Velmi důležitá pro nás byla setkání s dalšími rodinami s dětmi s autismem, i rozhovory
(plánované i „neformální“) s „pracovnicemi“ Lira.

-

Ano, vím jak Adámka učit, jak si správně hrát.

-

Dostali jsme spoustu rad nejen od terapeutů, ale i od rodičů, Jak s Ondrou pracovat, jak
ho naučit čekat, co by mohlo pomoci zvládat jeho agresivitu aj. Teď to musíme ještě
vše vstřebat a začít zkoušet.

Co konkrétně bylo pro vás důležité, co se vám líbilo?
-

Velká podpora všech osob z Liry, Jejich osobní nasazení, nápady a chuť je realizovat.
Ochota a schopnost poradit s konkrétními problémy, velká důvěra, možnost se svěřit a
povídat a i vidět ostatní rodiny s podobnými problémy. Odpadá bariéra v komunikaci.

-

Setkání s ostatními rodiči.

-

Setkání s jinými rodinami, sdílení zkušeností, příběhů. Člověk se mohl cítit opravdu
svobodně, mezi svými. Líbil se nám celý program, kterého jsme se aktivně účastnili.

-

Děti pracovali samostatně a nevadilo jim to. Líbilo se nám desetiminutovka malování.

-

Důležité bylo začlenění do dětského kolektivu + dospěláckého.

-

Nejvíce mi pomohlo setkání a povídání s ostatními rodiči a kontakt s nimi a naší
babičkou. Toníčkovi prospěl kontakt s ostatními dětmi. Skvělý byl relaxační večer,
originální nápad.

-

Jsem ráda, že jsem zažila své dítě s PAS v pro něj velmi náročné situaci a to v prostředí,
kde se způsoby práce s ním samy otevírají. Též jsem ráda, že jsme tu mohli být celá
rodina.

-

Líbilo se mi, že jsem mohla poznat další rodiny se stejným problémem, že jsem se více
dozvěděla, jak pracovat s autistickým dítětem. Líbila se mi canisterapie, zde jsem se
dozvěděla, že i pes může pomoci takovémuto dítěti. Celkově program byl úžasný.

Co jiného byste nám ještě chtěli říci:
-

Děkuji

-

Děkuji moc za všechno. Díky za „dovolenou“, za skvělé a obětavé lidi.

-

Rádi bychom poděkovali za úžasný přístup všech terapeutek a všech dobrovolnic. Vše
bylo dobře přichystané a super zorganizované. Těšíme se na další pobyt. Děkujeme

-

Děkujeme za organizaci, pečlivě vypracovaný program.

-

Byli bychom rádi za další příležitost zúčastnit se pobytu. Práce terapeutů/asistentek byla
úžasná, společně s vlídným přístupem, který trval po celé dny. Jedním slovem:
děkujeme za tuto příležitost a zkušenost.

-

Chceme Vám říct, že jste skvělý, velmi rádi se zúčastníme dalších podobných programu,
páč to má obrovský smysl. Děkujeme.

-

Děkujeme a za rok se těšíme.

-

Děkujeme velice. Po všech stránkách to muselo být pro „klan LIRA“ velmi náročné.
Tak díky, že jste do toho šli podruhé a přeju všem dalším rodinám a potenciálně znovu
i té naší, aby vás nepřešel elán tuto a podobné akce znovu organizovat.

-

Chtěla bych Vám moc, za celou naši rodinu poděkovat za pomoc, rady, trpělivost,
vstřícnost, laskavost, úsměvy..

