
 

Zpráva ze zahraniční stáže 

v rámci projektu 

„zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné“ 

V termínu od 10.6.2013 do 14.6.2013 

Vypracovala: Marcela Boháčová 

 

GGZ NOORD HOLLAND NOORD 

V době vzniku prvních FACT týmů v Holandsku, které se začaly věnovat intenzivní domácí podpoře, se 

sice z počátku zvýšil počet hospitalizovaných pacientů na klinikách, ale i přesto ve své práci dál 

pokračovaly. V současné době spolu kliniky, krátkodobá léčba, forenzní léčba a FACT týmy úzce 

spolupracují. Nyní na místních klinikách snižují počet lůžek. 

 

PROGRAM STÁŽE 

 Pondělí 10.6.2013 

V 7:00 odlet z Prahy z letiště Václava Havla, v 8:40 přílet na letiště Schiphol v Amsterdamu. 

Následovala cesta vlakem do místa naší stáže, města Alkmaar, kde jsme se později ubytovali v hotelu Amrath. 

Od 14:00 do 17:00 jsme se sešli s organizátory stáže, kteří nám sdělili program na celý týden stáže a stručně 

popsali činnost své organizace. Poté jsme se rozdělili do dvojic a každý si vybral místo své úterní návštěvy z šesti 

organizací. 

Úterý 11.6.2013 

V úterý dopoledne od 9:00 do 12:00 jsem navštívila, spolu s Adélou Zrzavou, FACT v Heiloo. Od 9:00 

jsme se zúčastnily ranní porady FACT týmu, která trvala do 10:00. Na poradě jsou vždy sociální pracovníci, 

psycholog, psychiatr a terapeuti, kteří probírají zdravotní i materiální stav svých klientů. Po skončení porady 

nám jeden pracovník vysvětlil počítačový program, FACTBOARD, který používají k evidenci všech klientů, a ke 

kterému mají všichni zaměstnanci přístup. Přibližně v 11:00 jsme se přidaly ke casemanagerovi (sociální 

pracovník), který šel navštívit svého klienta. Při té příležitosti jsme si také mohly prohlédnout byty v chráněném 

bydlení. Po skončení dopoledního programu jsme se vrátily zpět do Alkmaaru. Na odpoledne jsme se rozdělili 

do dvou skupin, jednu skupinu tvořili sociální pracovníci a druhou budoucí peer konzultanti. Od 14:00 jsme se 

aktivně zúčastnili skupiny, která se skládala ze dvou peerů a čtyř klientů. Po přivítání následovalo „kolečko“, ve 

kterém se každý mohl podělit o to, co se mu v minulých dnech povedlo. Poté obvykle probírají nějaké téma, 

které společně vybrali. Pro tentokrát jsme dostali prostor my, mohli jsme se ptát na vše, co nás zajímá a co 

chceme vědět. Na závěr se skupina, jako obvykle, domluvila na příští setkání. Po dlouhém a zajímavém dni se 

všichni vracíme do hotelu. 

 



 
 

Středa 12.6.2013    

V 9:00, opět rozděleni do dvojic, vyrážíme na námi vybrané místo. Vybraly jsme si kliniku v Heiloo. 

Hned po našem příchodu se nás ujal jeden pracovník, který nám řekl o vzniku a způsobu fungování FACTu. Poté 

jsme si mohly se zdravotní sestrou projít samotnou kliniku. Klinika je rozdělena na dvě části. První část tvoří 

klinika krizová. Mohly jsme si prohlédnout pokoje, separaci, společné prostory, kuchyň. V druhé části se nachází 

klinika duální, kde má většina pacientů léčbu nařízenou. A i zde nám byla umožněna prohlídka. Tím nám končí 

středeční program. 

Čtvrtek 13.6.2013 

Ve čtvrtek začínáme v 9:00 v budově GGZ v Alkmaaru, kde strávíme celý den. Jako první se dozvídáme, 

jak probíhají supervize peerů. Po krátké přestávce přichází čas na naše otázky. Další částí programu byla 

prezentace knihy- Stezka úzdravy (manuál pro peery). Po obědě nastal prostor pro naše domácí úkoly, které 

nám všem v pondělí zadali. Téma úkolu bylo: Věřím v RECOVERY, protože … Postupně pak každý přečetl svůj 

připravený text. Poté následoval prostor pro diskuzi a samozřejmě i pro naše otázky. 

Pátek 14.6.2013  

V pátek nás čekalo závěrečné setkání. Zde jsme opět dostali prostor pro naše otázky a možnost ptát se 

na vše, co nás ještě zajímá. Po rozloučení s organizátory odjíždíme do Amsterdamu na letiště. Odlétáme v 19:55 

a v Praze jsme ve 21:20. 

 

Osobně si myslím, že takový způsob pomoci, jaký je v Holandsku nemocným nebo jakýmkoli 

způsobem znevýhodněným lidem umožněn, je velice důležitý a smysluplný. Za důležité považuji 

propojení zdravotní a sociální péče, individuální přístup ke každému klientovi a hledání té nejlepší 

léčby nebo řešení pro daného klienta. 

Po týdnu v Holandsku se mi jako prospěšná jeví i role peer konzultanta. Pro mnoho lidí se 

propojení mezi pacienty a odborníky může zdát zbytečné. Když se však ohlédnu zpět, myslím si, že by 

pro mě, jako pro nemocného člověka, bylo setkání s někým, kdo si prošel něčím podobným, velice 

prospěšné. Kromě toho je peer pro nemocného důkazem, že i „nemocný“ člověk může žít normální 

život, jako každý jiný. Může lidem dávat naději a posilovat jejich vnitřní sílu, pomoci jim uvěřit, že i oni 

mohou žít zcela, nebo alespoň do jisté míry, podle svých představ. Samozřejmě nikdo, tedy ani peer, 

neumí dělat zázraky. Pokud však existuje možnost někomu pomoci, přesvědčit ho o tom, že každý 

člověk je výjimečný, měli bychom se o to určitě pokusit.  

Po týdenní stáži v Holandsku vidím peer konzultanta jako člověka, jehož hlavním úkolem je 

pomáhat klientům uvědomit si své silné stránky, posílit sebedůvěru, svoji vnitřní sílu, dodávat 

klientům naději, … a tedy ukázat, že nemoc nesmí být v jejich životě na prvním místě.   


