Tagasiside- noorte ütlemisi projekti tegevustest, laagrist, näitusest:

Alice: Tahan suhelda! Siin laagris saingi jälle sõpru näha! Tahan veel laagreid!
Reelika: ma maalin seda mida tunnen, siin sain oma tunnet maalida. Pildid olid näitusel.
Rauno: Ma näitasin oma pilti Maarja küla noortele ja rääkisin, mis minu pildi peal on.
Reelika: me saime oma pildist rääkida. Me saime palju värskes õhus olla. See on tervislik.
Indrek: Laager meeldis, väga hea oli olla. Joonistada ja tantsida oli hea. Sõpru näha.
Kaire: ma alguses kartsin isegi, aga väga tore oli, sain uusi sõpru.
Sander: Me saime ise asju välja mõelda, saime ise tegevusi läbi viia. Palju ai liikuda.
Reelika: me oleme suured juba ja aitame laagris korda hoida.
Kalmer: Mulle meeldib mu töö. Sain laagris teistele ka oma tööst rääkida.
Mati: Kaija tegi meiega intervjuu. Ta küsis töö kohta. Ma sain oma töökeskusest rääkida.
Eneli: Hea oli maalida. Hea oli koos olla.
Raido: Mulle meeldis tantsida. Mulle ka meeldib minu töö. Tööd on vaja teha. Kodus ka peab tööd
tegema. Mulle meeldib puid lõhkuda.
Oliver: minule meeldib maalida, tantsida, koos suvel olla, pildid on kodus seinal
Suhtlustahvlite näitustest:
Lapsevanem: Ma ei teadnudki, et minu laps niimoodi maalib!
Meeldis laagri koht Roosisaarel, siin on väga hea. Meeldib, et noored saavad siin ise toimetada. Hea
on see, et noored käivad töökeskuses. Töökeskusest on kujunemas suhtluskoht, tahetakse kokku
tulla. Nii ei tundu töö tegemine intellektipuudega noorele nii raske.
Mul on heameel, et minu noorel on nüüd turvaline koht kus koos käija ja ei pea muretsema noore
pärast, kes kodus ei ole nii aktiivne ja pole kellega suhelda. Üllatas noore iseseisvus.
Suhtlusringist:
Raido Mulle meeldis tööst rääkida. Sander. Hea on midagi välja mõelda, korraldada, kaasa lüüa. Me
ise tegime ürituste kuulutused.
Sven-Silver: me koos teeme, saame hakkama.
Rita: Me oleme juba suured. Mõtleme ja teeme igasuguseid tegevusi . Me saame hakkama. Aitame
teisi ka, kui vaja.

Mängude päevast, Fred: mängisime sõpradega oma tehtud Euroopa mängu, kui seda mängu
mängime, saame targemaks.
Meiela noored: mängude päev oli tore, selliseid võiks veel olla.

Kohtumisest Maarja külas, tööst, suhtluskoha kujunemine.
Rauno ja Antero: Tantsisime see oli tore.
Eneli. Mängisime mänge koos Maarja küla noortega. Tantsisime ka ja sõime kringlit. Tore oli.
Indrek: Maarja küla noortel on aiamaa, nad teevad tööd.
Alvaro: Nägime, et meie sõbrad tegid seal ka õues tööd, riisusid lehti.
Kalmer: Mina käin ka tööl, töökeskuses. Mulle meeldib minu töö.
Mikk: Töökeskuses ma koon vaipa. Mulle meeldib see. Hea, et siin iga päev töökeskuses saame
kokku, siin saame suhelda.
Oliver: Töökeskuses oli tore seinale maalida, tahan olla teiste noortega koos igapäev.

