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ZAVEDENÍ POZICE PEER PORADCE

Výběrové řízení, vybráno 10 peer poradců

Zaměstnanecký poměr formou DPP

Požadavky na pracovní pozici:
Osobní zkušenost s duševní nemocí (bez ohledu na diagnózu)

Schopnost otevřeně hovořit o své nemoci/životním příběhu

Dobré komunikační schopnosti, dovednost pracovat s textem 

Motivace k předávání zkušeností s nemocí

Ochota pracovat v týmu a vzdělávat se

Každodenní přístup k internetu a základní (běžná uživatelská) 

znalost práce s PC



ZAVEDENÍ POZICE PEER PORADCE

Vzdělávání – příprava na práci peer poradce 

Úvod do práce multidisciplinární poradny

Školení Linky bezpečí

3 workshopy s norským partnerem

konference EAOF v Oslo

kurz WRAP

Podpora v budování profesní identity –

schůzky týmu, garant pro oblast peer 

poradenství 



ZAVEDENÍ POZICE PEER PORADCE

Profily poradců - Odhalení identity ?

Práce ve dvojicích

Zúžení týmu peer poradců



JAK VNÍMÁME V TÝMU SPOLUPRÁCI PROFESÍ?

Michal

Bezprostřední pohled „z 

druhé strany“

Zvyšování citlivosti, 

empatie

Srozumitelnost sdělení, 

používání běžného 

jazyka

Ohleduplnost, opatrnost, 

abych se někoho nedotkl

Veronika

Partnerství

Konstruktivní přístup

Podpora

Vzájemné doplňování



PŘÍNOS SPOLUPRÁCE PROFESÍ 

Michal

„peer“ znalosti a 

zkušenosti

Průběžné „ověřování 

dopadu“ na uživatele

Ukazujeme, že to jde 

(spolupráce peer – další 

profese)

Sbližování / hledání 

průniku peer – odborného 

pohledu

Veronika

Osobní rovina – dodávání 

naděje, pocit 

sounáležitosti a smíření

Autenticita

Osobní příklad a naděje

Důvěrnější vztah k 

tazateli vzhledem k 

podobně žité zkušenosti



CO JEDNOTLIVÉ PROFESE PŘINÁŠÍ? 

PEER

Lidskost 

Bezprostřednost

Praktičnost

příp. i kontroverznost 

peer zkušenosti

„peer efekt“

ODBORNÍK

Obecnější rámec

Hlídání hranic (příliš 

osobní pohled, slepá 

ulička, „nic nezanedbat“)

Celkové strategie či 

možnosti léčby

„efekt bílého pláště“

Multidisciplinarita 

odborníků



JAK PŘISPÍVÁ PRÁCE PEER PORADCE KE ZOTAVENÍ?

„Práce mě spíše vyčerpává, ale cítím se dobře, pokud 

můžu napsat svou zkušenost a tím pomoci“

„Vliv práce v poradně na své zotavení cítím, když se 

ohlédnu a uvědomím si, že jsem ušla velký kus cesty a 

hodně zvládla“

„Vycházím ze sebe, věřím si a pomáhá mi práce ve 

dvojici“

„peer práce má vliv na zotavení, což ale silněji vnímám v 

přímé komunikaci s klientem, která nabízí okamžitou 

zpětnou vazbu a z těchto setkání při práci v poradně 

čerpám“



DĚKUJEME ZA POZORNOST


