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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Město Chrudim podpořilo projekt Preterapie 
 

V Chrudimi dne 18. 4. 2016 – Momo Chrudim o. p. s. získalo podporu svého projektu 

s názvem Preterapie v Programu města Chrudim - dotace ostatní. Preterapie je metoda 

umožňující navázání a udržení kontaktu s obtížně komunikujícími klienty, s lidmi s 

mentálním postižením, s duševní poruchou, s lidmi, kteří se dočasně nacházejí v jiném 

světě, v jiném prožívání reality a nejsou schopni navázat kontakt se sebou samými ani 

s pečujícími osobami. 

 

Preterapie je jednoduchá metoda, snadno aplikovatelná v každodenní praxi, je založena na 

zrcadlení a používání kontaktních reflexí. Cílem projektu je představit tuto metodu 

v Chrudimi, nabídnout pracovníkům a rodinám, pečujícím o zdravotně postižené možnost 

naučit se základní principy Preterapie a využívat je při komunikaci s nimi. Zároveň v rámci 

projektu nabídneme rodičům a rodinným příslušníkům, kteří pečují o hendikepované prostor 

pro sdílení, získávání zkušeností a podpory, prostor pro odpočinek a tvoření.  

 

Přidělená částka 20.000 Kč bude použita na realizaci dvou seminářů Úvod do Preterapie a 

na realizaci podpůrné skupiny pro rodiče a rodinné příslušníky pečující o osoby 

s postižením. 

 

Semináře proběhnou 23. 9. a 24. 9. 2016 

Ve spolupráci s akreditovanou vzdělávací agenturou Quip uspořádáme v Chrudimi, 

v prostorách naší organizace, dva osmihodinové vzdělávací semináře Úvod do Preterapie. 

Jeden bude určen pracovníkům, kteří pracují s osobami s mentálním postižením či 

s duševním onemocněním, druhý pak rodičům a rodinným příslušníkům, kteří pečují o osoby 

s mentálním postižením. Semináře budou akreditované. V pátek 23. 9. Proběhne seminář 

pro pracovníky, na sobotu 24. 9. jsme naplánovali seminář pro rodiče a rodinné příslušníky. 

 

Setkávání rodičů a rodinných příslušníků pečujících o osoby s mentálním, 
tělesným a zdravotním postižením startuje 24. května 2016 
Smyslem je umožnit setkání lidí s podobnou životní zkušeností, poskytnout prostor a 

příležitost pro sdílení a vzájemnou podporu. Skupina bude otevřená, v průběhu roku do ní 

mohou vstupovat i další zájemci. „Skupina nebude terapeutická, jde nám o společné prožití 

času, o odpočinek, chceme nabídnout možnost zastavovat se a také společně tvořit. Sami 

účastníci skupiny si budou vytvářet obsah jednotlivých setkání a v jejich rukách bude i další 

formování skupiny. Do skupiny chceme zvát hosty a setkání tématizovat, témata budou 

vycházet z potřeb účastníků. Chceme nabízet např. témata arteterapie, muzikoterapie a 

samozřejmě také práci s ovčí vlnou. Skupina se bude potkávat 1x měsíčně, od května do 
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POSLÁNÍ MOMO CHRUDIM 
Vytváříme prostor pro kreativní tvoření s ovčí vlnou, pro práci s přírodními materiály, prostor pro tradiční řemeslnou výrobu. Tento 
prostor otevíráme dospělým lidem s mentálním, tělesným a zdravotním postižením, kterým tak umožňujeme získávat pracovní zkušenosti 
a dovednosti vedoucí k co nejvíce samostatnému a nezávislému životu. Realizujeme tvůrčí a vzdělávací kurzy pro širokou veřejnost. 
Nabízíme možnost zastavovat se, naslouchat sobě i druhým, tvořit, vyzkoušet si tradiční řemesla. K tvůrčí práci s ovčí vlnou vedeme také 
děti a mládež. Našimi aktivitami a výrobky z ovčí vlny přinášíme radost našim klientům, zákazníkům i nám.     
  
Naše poslání naplňujeme:  

 Realizací Sociálně terapeutické dílny Momo.  

 Pořádáním přednášek, besed a uměleckořemeslných kurzů pro širokou veřejnost. 

 Nabídkou kurzů práce s ovčí vlnou pro základní a mateřské školy. 

 Prodejem vlny a výrobků z ovčí vlny. 

prosince, povedeme ji společně s mojí kolegyní Marcelou Voráčkovou. Začínáme v úterý 24. 5. 

2016 v 17 hodin, v prostorách Momo Chrudim, na Palackého třídě 200,“ říká Martina Šťastná, 

realizátorka projektu. 

 

KONTAKT 

Pro více informací kontaktujte Martinu Šťastnou  
Momo Chrudim o. p. s. 
Tel.: +420 606 654 957 
Email: martinastastna@volny.cz 


