
 

 

 

ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ STÁŽE 
 

v rámci projektu  

„Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné“  
(číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00385) 

 
Termín: 10.6.2013 – 14.6.2013 
Místo: GGZ Noord Holland Noord 
Vypracoval/a: Miluše Balková 

 
Obsah zprávy:  

 stručný popis partnerské zahraniční organizace 
 program stáže 
 vlastní postřehy a nápady 
 návrh využití informací a postřehů ze stáže v rámci projektu (vzdělávací program pro 

peer konzultanty, placená stáž peer konzultanta v organizaci) 
 

 
GGZ Noord Holland Noord poskytuje služby v oblasti s cca 650 tis. obyvatel. V organizaci působí 1800 
zaměstnanců, kteří mají v péči 12 tis. pacientů (klientů). V organizaci působí 12 FACT týmů, denní 
centra, kliniky, sociální družstva. 
GGZ Noord-Holland Noord poskytuje péči o duševní zdraví v domácnostech, v denních centrech , ve 
formě chráněného bydlení, ale také v praxi obecně nebo v domech s pečovatelskou službou.  
FACT  multidisciplinární týmy nabízejí intenzivní case management, který je propojen s klinikami.  Na 
všech pracovištích je používán FACT board – tabulka, ve které je přehledně evidován každý pacient, 
se kterým se momentálně pracuje, je zde popsán celý jeho případ a rozplánována práce s ním. 
V týmu pracují psychiatrické sestry, psychiatr, psycholog, peer specialista, sociální pracovník, 
specialista na podporované zaměstnávání, specialista na zneužívání drog a vedoucí týmu. 

 
Program stáže: 
Pondělí – vzájemně jsme se seznámili a Annette Furnemont odprezentovala svůj příběh, své 
Recovery, každý jsme uvedli svá očekávání a otázky, na které bychom chtěli získat odpověď. 
Úterý – navštívila jsem De Olvendijk and DD clincs v Heiloo. Nejprve jsem byla na klinice duálních 
diagnóz. Na této klinice jsou hospitalizováni pacienti, kteří mají psychiatrickou diagnózu a zároveň 
mají problémy s drogami nebo alkoholem. 
Zde jsme byli s kolegou přizváni k ranní poradě týmu. Byli jsme seznámeni s Fact board tabulkou a 
viděli jsme poradu týmu nad každým pacientem a rozdělení kompetencí při práci s pacientem. Řešil 
se i případ pacienta, který porušil pravidla kliniky (užil drogu). V tomto týmu pracuje zdravotní bratr, 
sociální psychiatrická sestra, arteterapeut, terapeut zaměřený na sport a volnočasové aktivity, 
psychiatr, systémový terapeut a muzikoterapeut.  
Po poradě týmu jsme se zúčastnili rozhovoru s pacientem, který porušil pravidla. Tento pacient je 
v podmínečném trestu. Každý pacient se v rámci léčby pohybuje v desetistupňové škále a podle 
dodržování léčby získává volnost. Tento pacient si snížil počet bodů a vše musí být hlášeno soudci. 



 

 

Názorem týmu bylo, že hodně pacientů porušuje pravidla, a proto je nutné informovat vedení, jestli 
není třeba něco změnit tak, aby v tom bylo pacientům dobře a zároveň bych zachován smysl.  
Pacienti na této klinice bydlí na pokojích po jednom. Mají společnou kuchyň a obývací pokoj, ve 
kterém má zároveň pracovní stůl zdravotní bratr. Pacienti mají služby vaření a nakupování. Společně 
se starají o zahrádku, která je připojena k budově. Peer specialista zde nepůsobí. Je zde asi 8 
pacientů. 
 
Klinika pro dlouhodobě nemocné – je vybavena obdobně jako klinika duálních diagnóz. Viděli jsme 
krizový pokoj, kde je pacient jen na nezbytně dlouhou dobu. Pacienti mají k dispozici také 
terapeutickou dílnu a možnost opouštět prostory. Byli jsme přizváni k poradě s pacientem, kterého se 
zúčastnila psychiatrická sestra, psychiatrička, terapeutka, rodinný příslušník. Pacient vyjadřoval svůj 
názor na dosavadní léčbu a na léky, které užíval. Vše bylo zapisováno a zároveň promítáno na zeď, 
aby pacient viděl, co se o něm píše.   Na konci návštěvy jsme se setkali s peer specialistou, který se 
zde zúčastňuje volnočasových aktivit. Působí zde krátce, takže se vše teprve učí. 
 
Odpoledne jsme měli sezení skupiny „profesionálové“.  Diskuzi vedla Janette, manažerka. Z této 
diskuze jsem si odnesla myšlenku, že peer je jedním z kolegů a nemá mít žádné úlevy, krizové plány 
nebo odlišnosti od ostatních.  
 
Středa – návštěva FACT wijkteam Heillo. S case managerem jsme navštívili sociální družstvo. Zde si 
klienti smějí vydělat jen 1 eur na hodinu, jinak přijdou o sociální dávky. Byly tady různé dílny (dřevo, 
polygrafie aj.). Byli jsme také v terapeutické dílně. Peer bohužel nebyl přítomen, jeho pozice je pro 
ostatní v týmu nová, takže nám ji neuměli vysvětlit. Poté jsme navštívili několik chráněných bydlení. 
Klienti zde bydlí v soukromých domech, které si GGZ NHN pronajímá.  
 
Čtvrtek – přednáška supervizora Waltera. Ten poskytuje 1x měsíčně supervizi všem peerům a 1x 
měsíčně intervizi a 1x měsíčně running terapii. 
Při setkání s peer specialisty každý navrhne téma a vyberou jedno, s kterým budou pracovat podle 
důležitosti a podle toho jestli ho můžou sdílet. Ostatní peer se vyptávají na problém, formou scénky 
ukazují jak ho řešit.  
Odpoledne – seznámení s knihou Pathways to recovery. Je to tzv. učebnice pro klienta, kterou spolu 
s peer specialistou čtou a vyplňují. Lze s ní pracovat skupinově nebo individuálně. Je volně ke stažení 
na webu. 
Recovery je proces sebeobjevování a změny, člověk se povznese nad svou duševní chorobu, získá 
naději na zlepšení života. Je důležité objevit silné stránky klienta, to co se mu daří a v tom ho 
podporovat. Peer může pomáhat pomocí knihy nebo vlastním příkladem objevovat způsob úzdravy 
klienta.  
 
Pátek – seznámení s organizací GGZ NHN a potom diskuze s peer specialistkou.  
Peer specialisti se setkávají v týmu 9-10 lidí. 2x za týden se peer zúčastní porady v multidisciplinárním 
týmu, kde spolu s klienty sestavuje léčebné plány (někdy i za účasti rodiny). 
Role peera – má jiný pohled na situaci a ptá se na věci, které profesionál nevidí, obrušuje hrany. 
Klient se cítí lépe, když tam peer je.  
1 -  2x týdně se schází skupina peerů a klientů, všichni se střídají ve vedení skupiny i v psaní zápisů. 
Zde může probíhat společné čtení knihy Pathways to recovery. Při práci s klientem je důležité 
vyprávění osobního příběhu a v něm nalezení momentu, který byl zlomový, který vedl ke změně 
(např. v tento moment jsem si uvědomil, že chci žít jinak …). Důležitá je podpora klienta v cestě 
k uzdravení. 



 

 

Vlastní postřehy a nápady: 
Peer specialista je rovnocenným kolegou v týmu. Sdílí všechny informace, je přítomen všech porad.  
Krizový plán si vypracuje sám a je to jeho soukromá záležitost, za svou práci má stejnou odpovědnost 
jako všichni ostatní.  
Při práci s klientem je nejdůležitější objevit to, v čem se mu daří a co umí a podporovat ho v tom, to 
může být momentem zlomu, který ho odrazí ode dna. Člověk pak cítí více naděje do budoucnosti.  
„ Nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost je vytvořit ji!“ Peter Drucker 
  
 
Návrh využití informací: 
Vytvoření týmu peerů, který by se pravidelně scházel a společně sdílel problémy.  
Připravit týmy zaměstnavatele na příchod nového kolegy. Důležité je vysvětlit, že se nejedná o 
klienta, ale o rovnocenného kolegu. Zapomenout, že známe jeho případ, teď je kolegou se vším co 
k tomu patří.  
Naučit budoucí peery hledat spolu s klienty to pozitivní, neřešit problémy.  


