Wyniki ankiety

Co było dla mnie najtrudniejsze: 40 odpowiedzi
Nic
Praca w grupach
Otworzyć się
Przyjazd
Nie znalazłem trudnosci
Niewiadoma co będzie
Pobudka
Praca w grupach
otwarcie na rozmowy
Wczesne wstawianie

Modlitwa za ojców
Modlitwy
Zajrzenie w głąb siebie
Za mało znam swoje dziecko
Początkowo razem z synem nie byłem na sali ,12 latek nie znał nikogo na sali więc wróciłem do niego
Nic takiego
Najtrudniejsze dla mnie było pracowanie z moją grupą.
Spowiedz
Turbostopy
Utrzymać zaangażowanie dzieci
Namówić syna na przyjazd :)
Napisanie listu do syna.
Trudności nie doświadczyłem.
Trudno mi powiedzieć
Zimno
Wstanie rano
Cardio
Zimno
Dzielenie się swoim doświadczeniem.
Szukanie błędów mojego ojca
Spowiedź
Nie wiem
Prezentacja pracy w grupach
Przyjazd tu, bo nie wiedziałem czego się spodziewać.
Tyle nowyh osób

Czy wziąłbym (wzięłabym) jeszcze raz udział w podobym zjeździe
dla ojców i ich dzieci?44 odpowiedzi
95% tak
4,5% nie

Gdybym miał (a) brać jeszcze raz udział w tego typu spotkaniu, to
zmieniłbym (zmieniłabym):41 odpowiedzi
Nic
Porę wstawania
Może trochę więcej modlitwy.
Nic wszystko jest OK
Wiecej ciepla
Więcej czasu na sport
praktyczną modlitwę wstawienniczą
Aby zjazd był dłuższy
Pojechałabym z mama
Więcej pracy w grupach
Sale spotkań bo w tej jest zimno
Pojechała bym tylko z mama
Termin
Podział grup
Dłuższy czas zjazdu
Chciałbym spać w pokoju z synem. Przez to bym spędził z nim jeszcze więcej czasu
Wspólny warsztat z dziecmi
Podział wiekowy na zajęciach sportowych

Wprowadzić piłkę ręczną
Więcej moderowanego dialogu z dziećmi
Integracja dla dzieci na poczatku. Zeby sie dzieci poznały i zakumplowaly w pierwszy dzień.
Sport więcej piłki nożnej
Więcej pracy i modlitwy w grupie małej tylko ojciec-syn.
Nic. Spotkanie spełniło moje oczekiwania.
To chciałbym żeby ojcowie i dzieci byli razem we dwoje w pokoju
Porę roku
Godziny snu, okres kiedy jest spotkanie np.na lato
więcej czasu na pracę z dziećmi, może przydatne byłoby wyznaczenie godzin na rozmowy z x.
Maciejem, który nie musi obsługiwać ekspresów ;)
Więcej sportu, spotkania też z matkami i dziećmi
Trochę więcej czasu z tatą jeszcze
Dłuższy czas rekolekcji
Więcej czasu na sport
Godzinę o której jest pobudka.
Z 3 do 5 dni
Coś, żeby nie było tak zimno (może inny termin?)

Gdybym miał (a) brać jeszcze raz udział w tego typu spotkaniu, to
zasugerowałbym (zasugerowałabym) następujący temat wiodący:40
odpowiedzi
Nie wiem
Kontrola dzieci przez rodziców
Zrozumienie dziecka
Nie mam zdania.
Uzaleznienia
Nie wiem😊
Modlitwa rodzinna
Mamy
Rodzeństwo
Jak spędzić dobrze czas z tata ?
Więcej pracy dla rodziców
Uczenie dzieci o finansach
Relacje ojciec dzieci
Nasze wspólne wspomnienia (tata i dziecko)
Cięcie pępowiny dzieci z zrodzicami
jak odciagnac dziecko od komputera
Alkohol i uzywki w świecie mlodzieży
To zależy od przedziału wiekowego do każdego wieku odpowiedni temat
Nie wiem
Zaufanie Bogu i rodzicom
Pomóc zrozumieć dzieciom, że Jezus żyje i jest źródłem prawdziwego szczęścia.
Piłkę nożną
Temat "przepraszam za...", "Wybacz mi że..."
Słusznie czas sportu
Jak rozmawiać z dzieckiem o płciowości.
Dosrastanie
Jak rozmawiać z synem/córką/ojcem
stawianie granic
Narkotyki, alkohol i sex - przestroga dla dzieci
Relacje

Kiedy zdecydować się na małżeństwo, jak rozpoznać właściwą miłość i jak być dobrym ojcem w
przyszłości.
Jak zachęcić dziecko do mszy św.
Bycie lepszym ojcem
Niewiem
Dokładne oprowadzenie po klasztorze
Czas z rodzicem.
W grupie ojcow anonimowo na kartkach problem jaki mamy . Wylosowac ze 3 omówienie i rady
Ojcowie nie rozdrażniajcie swoich dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne.

Podczas zjazdu doświadczyłem (doświadczyłam), że...41 odpowiedzi
Dzieci potrzebują ojca jako bohatera i kolege
Miłości
Ważne jest zobaczyć że nie tylko dla mnie ważne są moje dzieci. Więc wspólnota.
Mój tata mnie kocha
Milosci i wiezi
Nie wiem
Bliskosci dzieci
Miłosci
Mój kontakt z tatą słabnie...
Tata jest dla mnie najważniejszym mężczyzną
Dużo nie wiem o tacie a tata o mnie i ze mamy dużo tematów na które mozemy porozmawiać
Dobrze że tu jestem
Bóg jest ze mną.
Mam wspaniałego syna
Wspólnie spędzony czas z pociechą daje ogromną więź
Trudno pracuje się z młodszymi od siebie.
Mój syn mnie bardzo potrzebuje i muszę spędzać z nim więcej czasu na jego poziomie
doswiadczylam milosci taty, tego w niebie i na ziemi
Czulośći dziecka
Nie doceniam syna za mało z nim rozmawiam
Jestem bliżej boga niż mi się wydaje
Jestem ważny dla swych dzieci
Mogę inaczej rozmawiać z synem, poruszać tematy, o ktorych wczesniej nie rozmawialiśmy.
Kocham tatę
Jestem bardzo ważny dla syna i bardzo odpowiedzialny za jego przyszłość i wejście w dorosłe życie,
że wiele można nadrobić i pozytywnie zmienić.
Że mam fajnego tate
Rozmowa z dzieckiem jest ważna na każdy temat.
Jestem bliżej z tatą niż sądziłem
Nie ma drugiego takiego taty
Tata mnie kocha
ogromnej radości i przyjemności bycia z synem
Muszę pomoc dziecku odróżnić dobro od zła. Syn powiedział, że zbliżył się do mnie i ja też to czuję.
Mój Tata bardzo mnie kocha, jestem szczęśliwy z tego jak dobrą mam rodzine, że ludzie mnie cenią i
lubią zemną rozmawiać.
Miłości i mądrości Boga.Że dużo czasu straciłem w życiu na żeczy zbędne
Mogę mieć jeszcze lepszy kontakt z synem
Bardzo ciężko się łamie wiatrówke
Dowiedziałem się więcej żeczy o tacie
Bliskości BOGA

Ważna jest modlitwa za rodziców

Podczas zjazdu nauczyłem się (nauczyłam się), że...39 odpowiedzi
Nic
Nie nadrobie straconego czasu
Słuchania
Dziecko zaprasza mnie do swojego świata by w nim być a nie do zmiany i ustawiania tego świata.
Sluchac
Jak ważny jest ojciec w życiu dziecka
Pytać dzieci o to co dla nich ważne
Grać w bilarda
Integracja i dobry kontakt z tata jest ważny
Wystarczy być ojcem
Chcę więcej słuchać i rozumieć syna.
Umiem wchodzić w życie syna
Warto być ojcem
Trzeba umieć komunikować się z tatą na wszystkie tematy.
Czas spędzony z dzieckiem jest bezcenny
nauczylam sie ze warto mowic swoim rodzicom ze ich kocham
warto rozmawiać z dzieckiem i dawac mu czas
Trzeba pogłębiać relacje z synem
Mój tata to fajny gość jest
Jak ważne jest budowanie relacji
Wiekszej otwartości. Umocnilem się w Jezusie.
Nauki o BOGU
Chcę więcej z synem rozmawiać i więcej czasu z nim spędzać. Być bardziej wyrozumiały i zawsze go
wspierać. Być przy nim zawsze kiedy mnie potrzebuje i żeby wiedzial, że może zawsze na mnie
liczyć.
Pracować w grupach
Dziecko jest partnerem w rozmowie. Nauczyłem się słuchać.
Mam dużo oparcie w moim tacie
Na tacie mogę polegać
Tata lubi się śmiać i ma dziwny humor
najważniejsza w wychowaniu jest relacja
Najwazniejsze są relacje. Syn powiedział, że mi ufa :)
Bóg ma dla mnie swój plan, bycie dobrym ojcem wymaga spełnienia wielu cech. Zyskałem większa
wyrozumiałoś do taty .
Rozmawiać z synem o Bogu
Musze nauczyć sie lepiej sluchać dzieci
Rekolekcje są fajne
Nie można spać w dresach ,skarpetach i w śpiworze w nocy.
WSPÓŁPRACY Z DZIECKIEM
Niezależnie od okoloczności, ludzi, przy krórych jestem, jestem tak samo ważna, bo jestem sobą,
dzieckiem Boga, moja wartść się nie zmienia.

Z tego spotkania wyjeżdżam z postanowieniem, że...40 odpowiedzi
Więcej czasu dla dzieci
Rozmawiania więcej z tatą
Chcę zbierać rodzinę regularnie na modlitwie. 1 w tygodniu w niedzielę. Do końca roku szkolnego.
Wiecej czasu z córką

Bez postanowienia
Będę więcej czasu spędzał z tatą
Bede wchodził w świat dzieci aby być bliżej tego co je interesuje
Będę się bardziej angażować w rodzinne
Będę słuchał się taty
Będę spędzać więcej czasu z tata
Będziemy pracować nad relacjami
Będę więcej modlił się za dzieci.
Będę pracował nad relacjami z dziećmi
Dam z siebie jak najwięcej dla moich synów
Będę więcej rozmawiać z tatą.
Więcej czasu będę spędzam sam na sam z dziećmi. Postanowiłem częściej wyjezdzac z dziećmi.
Bede w codziennym zyciu swiadkiem Jezusa i swoimi czynami bede to potwierdzac
Bede spędzał wiecej czasu z dzieckiem na jego poziomie
Poświęce więcej czasu synowi
Będę więcej rozmawiał z tatą
Będę spędzał czas z dziećmi w ich zainteresowaniach
Będę cierpliwy. Bardziej dyspozycyjny dla rodziny.
Nie będę dokuczał tacie
Będę spędzał z nim więcej czasu, rozmowy, wspólnej modlitwy, przekazywania żywej wiary i ważnych
wartości w życiu.
Słuchać rodziców
Będę z dzieckiem więcej rozmawiał i będę otwarty na jego problemy.
Będę próbował spędzać więcej czasu z moim tatą
Żeby spędzać więcej z tatą czasu
Będę głosił zmartwychwstanie Jezusa
będę lepszym ojcem, będę spędzał czas z dziećmi na ich warunkach
Będę więcej czasu spędzać z synem i córką. Znajdę jakieś wspólne zajęcia np. Basen, koszykówka z
synem i siatkówka z córką.
Chcę wspierać swojego tatę we wszystkim, chce być bardziej wyrozumiały, chcę założyć kochająca
się rodzine i być dobrym Tatą w przyszłości chce zasuwać Panu, że ma dla mnie drogę i znajdę
kobietę mojego życia we właściwym czasie.
Poświęcę więcej czasu na rozmowy o Bogu z rodziną.
Mniej krytykować dzieci wiecej chwalić chwalić
Nie wiem
Pójdę do szkoly
Nic
POŚWIECE WIECEJ CZASU DZIECKU
Bedę regularnie modlić się za rodziców

Wolne wnioski:25 odpowiedzi
Nie mam
Brak
Dobra organizacja
Dobry czas
Nie rezygnujcie z takich spotkań.
Więcej indywidualnych rozmów z dziećmi podczas pracy w grupach.
Dzięki bardzo
Było super
Lepiej zrobić taki zjazd w cieplejszą porę roku
Częstsze spotkania
Uważam że mój tata jest fajny

Zrobiliscie Salezjanie świetną robotę. Niech Wam Pan Bóg błogosławi!!! :)
Piłka nożna turniej
Brak.
Umiem pracować w gupie
A może zrobić zjazd wiosną? :)
Kocham mojego tatę
wielkie dzięki całej ekipie za czas i trud, wyszło Wam super
Dziękuję za wspólną modlitwę,za wskazanie mi tematów i spraw nad którymi muszę bardziej
pracować.
Rekolekcje dały mi możliwość zauważwni jak wiele mam do zrobienia ,być lepszym ojcem
Temat gier
Nic
Chwilowo brak

Tylko dla dzieci: Czego najbardziej oczekujesz od Twojego taty?24
odpowiedz
Więcej takich wyjazdów
Rozmowy u pomocy z sprawa mamy
By mnie kochał
Niczego po prostu żeby był taki jaki jest
Ze będziemy więcej ze sobą przebywali
Wszystkiego co dotychczasz
Obecności
Wyrozumiałości
Miłości i obecności w naszym życiu
Że nie będzie się nudził, jak będę opowiadać albo puszczać mu filmy związane z moimi
zainteresowaniami.
zrozumienia
Pomocy w podejmowaniu decyzji
Miłosci
Żeby nie palił papiersów
Niczego
Uwagi i wspólnie spędzonego czasu
Zrozumienia
Czasu
Żeby pojezdzil ze mną na nartach
Rozmowy słuchania także o tym co mnie interesuje
Niczego , kocham go takim jakim jest
Wszystko czego oczekuję mam.
Więcej wspólnego czasu z rodziną (mama, tata, ja)

Tylko dla dzieci: W jakich sytuacjach życiowych najbardziej
oczekujesz wsparcia Twojego taty?24 odpowiedzi
Nie wiem
Związku
Gdy robię coś trudnego i tego nie umiem
Cały czas
W różnych decyzjach
Problemach - ważne decyzję
W sytuacjach problemowych
W trudnej sytuacji albo jak mam jakis problem którego nie umiem rozwiązać

Kiedy znajdę kogoś, kto mi się spodoba.
w wyborach zyciowych dotyczacych mojej przyszlosci
Kiedy pojawiają się problemy
W najróżniejszych problem z silniejszymi
Gdy zabraknie mi kasy
W nauce
Podczas dorastania
W każdych
Każdej
Jak coś mi się stanie złego
Egzaminy szkolne
W sytuacji kryzysu oraz problemów
Trudnych sprawach
Kiedy ktoś mnie denerwuje w szkole.
W codzienności

Tylko dla dzieci: W jakich sytuacjach życiowych najbardziej zabrakło
Ci wsparcia Twojego taty?22 odpowiedzi
Nie wiem
Kłótnie z mamą
W żadnej
Nie było takich
Nie ma
Trudne powiedzieć różnych
Przy wyborze szkoły
W żadnych
Jak mieszkaliśmy w genevie i miałam ukończenie szkoły podstawowej i szlam do liceum był to bardzo
ważny dla mnie dzień a mojego taty niestety nie było
W żadnych.
tato jest przy mnie zawsze blisko
Gdy jest w pracy
W pieczeniu
Zawsze był przy mnie
Mój tata jest zawsze obok
Nie zabrakło, A jak zabrakło to wiedziałam że poprostu nie mógł pomóc.
Kiedy tata gdzieś lata w pracy, a ja miałem urodziny i go potrzebuje.
Kiedy nie radziłem sobie po zerwaniu.
Nigdy nie miałem takiego przypadku
Jak chciałem zagrać z nim w grę na komputerze (CS:GO) ,ale robił coś innego.

Tylko dla dzieci: Co najbardziej denerwuje Ciebie w Twoim tacie?23
odpowiedzi
Że broni ciągle mamy
Nic
Upierdliwość
Nic
Jak zasypia
Brak zaangażowania
To ze się czepia
Ze szybko zasypia wszędzie
Kiedy nie puka jak wchodzi do mojego pokoju i zagląda w mój telefon.
to ze tyle narzeka
Że nie uzasadnia swoich decyzji i ogranicza mi kontakty ze znajomymi
Że mi nie pozwala grać w gry 16+
Jak pali papierosy i krzyczy
Ma dlamnieza mało czasu
Denerwuje mnie to że nie zawsze umiemy się dogadać.

Że nie potrafi powiedzieć czego oczekuje czego mu brak co chciałby czego potrzebuje ....
Jak coś mowię, a tata nie słucha i kiedy głośniej powiem/powtórzę to krzyczy.
Że się szybko wkurza
To, że nie zawsze chce mnie wysłuchać, kiedy chce pogadać o czymś co mnie interesuje.
Nie wiem
--------------------------------------------------------##########################********************************** :)
Jak mi nie pozwala grać w komputer.
To, że kiedy jest jakiś problem, chce jak najszybciej i najprościej to rozwiązać. A ja wolę na spokojnie
się zastanowić i znaleźć najlepsze rozwązanie.

