
Přehled zdrojů informací o zapojování peer konzultantů 

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 

Jednotlivé odkazy jsou aktivní – více informací najdete po jejich otevření. 

 

Manuály, příručky a výstupy z evaluací: 

 Stigmatizace mnoha podob. / Stigma a diskriminace očima právníků. Praha: Centrum pro rozvoj 

péče o duševní zdraví, 2018. (Obě části publikace jsou vzájemně kompatibilní: právní komentáře 

zpracované odborníky Kanceláře veřejného ochránce práv přímo navazují na příběhy v první části 

příručky.) 

 Zpráva z kvalitativního a kvantitativního hodnocení projektu. Praha: Centrum pro rozvoj péče o 

duševní zdraví, 2018. 

 Zpráva z evaluace destigmatizačního dopadu zapojení peer konzultantů. Praha: Národní ústav 

duševního zdraví a Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2018. 

 Manuál Zapojení peer konzultantů do komunitní a lůžkové péče o duševní zdraví. Praha: Centrum 

pro rozvoj péče o duševní zdraví, 2016. 

 Zpráva o přínosu zapojení peer konzultantů. Praha: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, 

2015. 

 

Vzdělávací kurzy: 

Pro peer konzultanty: 

 Základní kurz pro peer konzultanty v péči o duševní zdraví 

 Role peer konzultanta: komunikace orientovaná na silné stránky a práce skupinou v praxi 

 Role peer konzultanta: podpora zotavení v praxi 

 Role peer konzultanta: práce s osobním příběhem v praxi 

Pro pracovníky týmů – příprava na vstup peer konzultanta: 

 Jak připravit týmy na zapojení peer konzultanta 

 

Přehled projektů: 

 Podpora duše II: Zapojení peer konzultantů do péče o duševní zdraví  

1. 4. 2020 - 31. 03. 2022 

Realizátorem projektu Podpora duše II je Moravskoslezský kraj. Centrum pro rozvoj péče o duševní 

zdraví je do projektu zapojeno jako subdodavatel klíčové aktivity Zapojení peer konzultantů do péče 

o duševní zdraví. 

http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/1_STIGMATIZACE-MNOHA-PODOB_1.pdf
http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/2_STIGMA-A-DISKRIMINACE-OCIMA-PRAVNIKU_1.pdf
http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/KVALITATIVNI-A-KVANTITATIVNI-HODNOCENI_PKS_1.pdf
http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/ZAPOJENI-PK_EVALUACE-DESTIGMATIZACE_NUDZ.pdf
http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Centrum/manual_WEB_1.pdf
http://www.cmhcd.cz/CMHCD/media/Media/Ke%20stazeni/Institut/Zprava-o-prinosu-zapojeni-peer-konzultantu_PK-Praha_1.pdf
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/zakladni-kurz-pro-peer-konzultanty-v-peci-o-dusevn/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/role-peer-konzultanta-komunikace-orientovana-na-s/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/role-peer-konzultanta-podpora-zotaveni-v-praxi/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/role-peer-konzultanta-prace-s-osobnim-pribehem-v/
http://www.cmhcd.cz/vzdelavaci-institut/vzdelavaci-kurzy/kurzy/jak-pripravit-tymy-na-zapojeni-peer-konzultanta/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/aktualni-projekty/zapojeni-peer-konzultantu-do-pece-o-dusevni-zdravi/


 Systematická podpora peer konzultantů v Psychiatrické nemocnici Bohnice  

1. 9. 2019 - 31. 8. 2021 

 Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci 

1. 7. 2016 – 30. 6. 2018 

Byli proškoleni lidé s vlastní zkušeností s duševní nemocí pro práci na pozici peer konzultanta a 

podpořeno 20 mimopražských týmů v oblasti péče o duševní zdraví, kde byla tato pozice zavedena. 

Ve spolupráci s účastníky projektu vznikla příručka zaměřená na praktické příklad stigmatizace a 

diskriminace lidí s duševním onemocněním, využitelná jako nástroj pro práci peer konzultantů 

s klienty a pro podporu jejich jedinečné role v týmu. 

 Konference Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 

duben 2016 

Dvoudenní konference, v jejímž rámci byl jeden celý den věnován tématu zapojování lidi s vlastní 

zkušeností s duševní nemocí do poskytování služeb, vzdělávání, poradenství, výzkumu, 

destigmatizačních aktivit a obhajoby práv. Na programu bylo sdílení zkušeností v těchto oblastech 

napříč Českou republikou i zkušeností zahraničních hostů. 

 Vzdělávání a trénink osob s duševním onemocněním na pozici peer konzultant 

1. 1. 2015 – 31. 10. 2015 

Výběr 10 zájemců o pozici peer konzultanta, jejich teoretická a praktická příprava formou placené 

sedmiměsíční odborné stáže v organizacích poskytovatelů péče o duševně nemocné v Praze. 

 Integrace peer konzultantů na oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice 

1. 9. 2015 – 30. 4. 2016 

V rámci projektu SOMA, realizovaným Psychiatrickou nemocnicí Bohnice, se Centrum pro rozvoj 

péče o duševní zdraví podílelo na aktivitě zaměřené na zapojení peer konzultantů (osob s vlastní 

zkušeností s duševní nemocí) na čtyři vybraná oddělení Psychiatrické nemocnice Bohnice.  

 Vzdělávání pro zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro osoby s duševním 

onemocněním  

1. 11. 2014 – 31. 10. 2015 

Úspěšné působení v roli peer konzultanta a jeho přínos pro ostatní členy týmu a pro klienty služeb je 

podmíněný kontinuální, odbornou a cílenou podporou v oblasti vzdělávání a také dostatečnou 

přípravou týmů, do kterých peer pracovník vstupuje. V rámci projektu byly vytvořeny, akreditovány 

a zrealizovány dva vzdělávací kurzy – jeden zaměřený na rozvoj znalostí a dovedností peer 

konzultantů, druhý na přípravu a podporu pracovníků týmu, ve kterých bude peer konzultant 

zapojen. 

 Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné  

1. 12. 2012 - 30. 11. 2014 

Do České republiky byl přenesen a adaptován holandský vzdělávací program pro peer konzultanty a 

pilotně v něm bylo vyškoleno 15 účastníků s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, z nichž 10 

http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/aktualni-projekty/podpora-peer-konzultantu-v-pn-bohnice/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/ukoncene-projekty/zapojeni-pk-a-destigmatizace/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/ukoncene-projekty/konference-aktualni-trendy-2016/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/ukoncene-projekty/vzdelavani-a-trenink-osob-s-dusevnim-onemocnenim-n/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/ukoncene-projekty/integrace-peer-konzultantu-na-oddeleni-psychiatric/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/ukoncene-projekty/vzdelavani-pro-zapojeni-peer-konzultantu-do-social/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/ukoncene-projekty/vzdelavani-pro-zapojeni-peer-konzultantu-do-social/
http://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/ukoncene-projekty/zapojeni-peer-konzultantu-do-pece-o-dusevne-nemocn/


bylo zaměstnáno na dvanáct měsíců v týmech organizací poskytujících služby v oblasti péče o 

duševní zdraví. V této souvislosti byla poskytována další podpora jak vyškoleným peer 

konzultantům, tak pracovníkům jednotlivých týmů a ze zkušeností vznikl Manuál zapojení peer 

konzultantů. 

 


