
 Hodnocení „Zůstaňme spolu“ motivačně aktivačního programu pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny

 

Místo konání:  Valáškův Grunt Kozov 7, 783 25 Bouzov

Termín:     2.8.  –  8.8. 2015

Počet účastníků:  10 rodin s dětmi s TZP, celkem 34 osob a 6 realizačních  pracovníků

 (1 koordinátor aktivit a 5 asistentů)

 

     Hotel Valáškův Grunt  má v hlavní budově pokoje s vlastním sociálním vybavením, což je jednou  ze základních potřeb zúčastněných
rodin vzhledem k postižení jejich dětí. V přízemí byla  jídelna a v mezipatrech otevřené prostory se sezením, které byly využívány
k přátelským posezením a vzájemnému předávání zkušeností mezi rodiči. K realizaci terapií sloužily dvě podkrovní místnosti, které jsme
měli k dispozici po celou dobu pobytu. To bylo vhodné zejména při realizaci arteterapie, která probíhala průběžně po celou dobu pobytu. 
Většina činností byla vzhledem k počasí přenesena ven. Venkovní areál byl v uzavřeném prostoru, byl vybaven trampolínou, ping
pongovým stolem, houpačkami  a dalšími dětskými atrakcemi. Členění na travnaté plochy a pevné cesty poskytovalo další možnosti 
využití – jízdu na odrážedlech, dětských kolech a míčové hry. Pro rodiče byla  možnost k posezení a  odpočinku. K hotelu patřil také
pěkný venkovní bazén a brouzdaliště s odpočinkovou zónou  a ohništěm..Areál svým interiérem i exteriérem naše rodiče nadchl. Velmi
příjemnou společnost dělali všem účastníkům dva asistenční psi, které si přivezly na pobyt dvě naše rodiny.

 

Cíl akce:

-         posilování integrity a vnitřní soudržnosti rodiny s dětmi s TZP

-         odbourání stresu a zvyšování znalostní a odborné vybavenosti rodičů dětí s TZP jako nezbytného předpokladu k vytváření
vhodných podmínek pro zdárný vývoj dítěte s postižením v prostředí rodiny

-         u dětí s TZP cílenými  aktivitami  rozvíjení  širších sociálních vztahů, samostatnosti, sebedůvěry

-         u zdravých sourozenců a rodičů eliminace pocitu vyloučení, společenské exkluzivity

-         seznamování s novými trendy ve vzdělávání zdravotně postižených dětí

-         vzájemné předávání zkušeností v péči o zdravotně postižené děti

-         zlepšení pohybových schopností,  posílení imunitního systému a zlepšení psychického stavu  prostřednictvím pěší turistiky,
sportovních aktivit na  hřišti a v lese, cvičení a plavání v bazénu, hippoterapie, canisterapie, arteterapie   a muzikoterapie         

                                               

Realizace a hodnocení:

      Realizace probíhala dle připraveného plánu. Okolí rekreačního střediska skýtalo široké možnosti k realizaci velkého  množství
sportovních a turistických činností. Pro děti byly připraveny sportovní a kulturní programy (Pohádkový kufr pro dospělé, Námořnické
odpoledne, Pohádkový kufr pro děti, rozmanité sportovní a hudební činnosti vycházející z možností dětí s TZP), prostřednictvím kterých
byla zvyšována nejen fyzická zdatnost u všech našich dětí, ale i u  rodičů. Také program „Ahoj, já jsem kůň“, realizovaný sdružením
Ryzáček naše děti a rodiče přímo nadchl. Jednalo se o velmi profesionální přístup a formu hipporehabilitace. Také canisterapie, která
byla realizována přímo ve venkovním areálu střediska se velmi líbila a většina dětí si ji užila. Velmi pěkná byla i muzikoterapie, která
byla vzhledem  k zařazení v podvečer připravena relaxační formou. Arteterapie byla realizována průběžně, s dětmi jsme se zaměřili
především na práci s třpytilepkami, které  rozvíjí zejména jemnou motoriku, učí trpělivosti a vedou  děti k dokončení práce. Dospělí i
některé děti  vyráběli šperky z fima. Díky pečlivé přípravě arteterapeutky byly výrobky velmi krásné a  jejich nošení bude vzpomínkou
na krásný týden na Valáškově Gruntu. Přednášky speciálního pedagoga a psychologa se svými aktuálními tématy určitě přinesly rodičům
nové informace, které jim  budou v péči o jejich děti s TZP užitečné. Rodiče měli i možnost individuálních konzultaci po celou dobu
pobytu, které hojně využívali. Během pobytu nás ve středisku navštívila také poslankyně a členka výboru pro sociální politiku 
Parlamentu České republiky Ing. Zuzana Šánová, která se zajímala o možnou formu pomoci v rámci její funkce.  Stihli jsme navštívit i
krásný hrad Bouzov, Mladečské jeskyně a Muzeum tvarůžků v Lošticích. Vzhledem k počasí byl hodně využíván bazén. Pobyt byl
ukončen táborákem, u kterého proběhlo  celkové vyhodnocení pobytu.  Program zajišťovalo celkem 6 pracovníků, odborné programy a
přednášku ještě  další  2 pracovnice a 2 sdružení, vydatně pomáhali i  sourozenci dětí s TZP.

Poděkování patří všem asistentům, kteří tvořili velmi dobrý pracovní tým . Určitě i díky jejich práci, zažily naše děti se svými rodiči a
sourozenci spoustu nevšedních zážitků. Pokud  budou i nadále možnosti realizace podobných projektů, které  rodinám s dětmi s TZP
ulehčují náročnou péči o jejich děti a  do jejich životů přináší radost,  vždy se ráda zapojím.

 

 



Projekt a jeho naplnění bylo  velmi pozitivně hodnoceno všemi účastníky,  Dokladem je přiložená vyhodnocená zpětná vazba a
pořízená fotodokumentace, část fotografií je přílohou hodnocení.

 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou 26.8.2015

Zpracovala: koordinátorka  aktivit  Mgr. Jarmila Fraiová

 

 


