
 

 

 

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: Tomáš Hampl 
 
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 Nord Holland Nord je organizace pečující o klienty s duševním onemocněním v regionu 
severního Holandska. V oblasti působí ve čtyřech „odděleních“, a to intenzivní léčba (kliniky), 
krátkodobá péče, forenzní oddělení a komunitní péče (FACT týmy). GGZ má v regionu 12 FACT týmů 
(komunitní týmy zaměřené na péči o duševně nemocné v přirozeném prostředí, které jsou složené z 
jednotlivých odborníků – psychiatr, psycholog, sociální pracovník, case manager a peer konzultant). 
Díky těmto FACT týmům se podařilo výrazně snížit počet lůžek na klinikách a klientům je poskytována 
péče v jejich domácím prostředí.  
 V pondělí po příjezdu jsme byli v sídle organizace seznámeni s programem stáže a proběhla 
prezentace GGZ a její činnosti.  
 Úterý dopoledne jsme trávili rozděleni do skupin po dvou (a jedné po třech) a navštívili jsme 
různé pobočky GGZ v severním Holandsku. Skupina, ve které jsem byl já, jela do Hoornu, kde jsme v 
praxi viděli fungování FACT týmu, na jehož poradu jsme byli přizváni, a kde nám byla odprezentována 
činnost celého zařízení. Dále jsme se byli podívat na klinice pro duševně nemocné.  V úterý 
odpoledne jsme byli rozděleni na dvě skupiny -  profesionálové a budoucí peer konzultanti. My, peer 
konzultanti, jsme se zúčastnili setkání skupiny dvou peer konzultantů a několika jejich klientů, do 
které jsme byli přímo zapojeni.  
 Ve středu dopoledne jsme opět po  skupinách navštěvovali různá místa, já jsem byl tentokrát 
v Den Helderu, kde jsme viděli centrum denních aktivit, což je zařízení, ve kterém se nachází několik 
chráněných dílen. Dále jsme se byli podívat v chráněném bydlení. Středa odpoledne bylo volno. 
 Ve čtvrtek byl celodenní program společný pro celou skupinu složený ze tří částí. První z nich 
byla praktická ukázka skupinové supervize, do které jsme opět byli přímo zapojeni. V druhé části jsme 
se zabývali prezentací příručky „Cesta k úzdravě“, která je původně z USA a pomocí četby příběhů 
slouží jako nástroj k uzdravení psychicky nemocných. Třetí částí byla práce s vlastními texty na téma 
„Proč věřím v úzdravu“. 
 V pátek jsme opět měli společný dopolední program, v rámci něhož jsme postupně hodnotili 
jednotlivé dny, dostali jsme doplňující informace k činnosti organizace a prostor byl také k dořešení 
otázek a očekávání, které jsme formulovali v pondělí v rámci úvodního setkání. 



 

 

 Celá stáž pro mě byla velkým přínosem, dozvěděli jsme se mnohé o fungování peer 
konzultantů a viděli jsme také jejich činnost v praxi. Některé věci jsou určitě -  i přes odlišné 
podmínky – přenositelné do praxe u nás, například úzké zapojení peer konzultanta do týmu a metody 
přímé práce s klientem a práce s vlastním příběhem. Zásadním poznatkem pro mou budoucí práci je 
poznání, že peer konzultant by měl především přinášet naději na úzdravu do života klientů. Zajímavé 
a pro naše prostředí podnětné se mi také zdá fungování FACT týmů – tedy přímá práce v komunitním 
prostředí v těsné součinnosti profesí zdravotnických a z oblasti sociální práce. Stáž byla velmi dobře 
zařízena (jen v Den Helderu o nás nevěděli a museli trochu improvizovat, ale zvládli to výborně), 
všude jsme byli velmi přátelsky a otevřeně přijati a rád bych poděkoval všem, kteří se nám věnovali.   
 
 


