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Program kurzu

I. Úvod

II. Kdo je peer konzultant
Přestávka

III. Historický kontext
Přestávka

V. Tým

VI. Kde a jak začít
Přestávka

VII. Jak by měl být PK připravený

VIII. Jak si PK udržet
Přestávka

IX. Závěr



https://www.youtu
be.com/channel/U
CvmuDcrfAtlZ7tKt2
oNFJXw

https://www.youtube.com/channel/UCvmuDcrfAtlZ7tKt2oNFJXw


Peer konzultanti
(historie)

Jan Stuchlík



Vyléčení Zotavení

My a oni Destigmatizace



Proč ?

•Pomoc druhým může být cestou 
k vlastnímu zotavení

(pochopitelně ne jedinou cestou)





Patricia E. Deegan



Peer specialisté

• Assertive Community Treatment (ACT) – USA - 1995 (?)

• Assertive Outreach Team (AOT) – UK – 2000 (?)

• Flexible Assertive Community Treatment (FACT) – NL –
2003/2008



International Association of Peer Supporters

• Založena v USA v roce 2004

• Definuje peer pracovníka jako člověka s vlastní zkušeností s 
duševním onemocněním, který uznává, že:
• Zotavení je možné.

• Zotavení je jedinečný osobní proces.

• Zotavení je cesta, nikoli cíl.

• Každý může řídit své zotavení s pomocí profesionálů nebo bez ní (tedy i bez 
pomoci peera).



Svépomocné organizace v ČR

•Česká společnost pro duševní zdraví

•Kolumbus

•VIDA

•Mosty



Peer konzultanti v ČR

• CRPDZ (2012-2013) – Projekt: „Zapojení peer konzultantů do 
péče o duševně nemocné“
• 10 peer konzultantů

• Standard CDZ (2014)
• Peer konzultant (0,5 úvazku)

• Současnost
• Trénink/kvalifikace
• Asociace/platforma
• Název ?



Týmy v péči o 
duševně nemocné

Jan Stuchlík



Co je tým ?
• Skupina lidí, kteří spolupracují na vytváření produktu nebo 

poskytování služby a kteří jsou odpovědní za výsledek

• Členové týmu sdílejí cíl a jsou na sobě závislí při jeho 
naplnění

• Protože jsou kolektivně odpovědní za výsledek, je 
koordinace práce s ostatními úkolem každého člena týmu



Proč jsou týmy důležité
(výzkum v komerční sféře)

Naplnění strategie organizace

Umožňují učit se a uchovávat naučené

Umožňují efektivně využívat jedince při zachování kvality

Vhodné prostředí pro změny a inovace

Umožňují monitorovat a hodnotit výkon



Proč jsou týmy důležité v komunitních 
službách pro duševně nemocné?

Mohou nahradit lůžka
Kontinuální a flexibilní péče pro lidi se složitými potřebami

Za předpokladu
Že se neodchylují od vyzkoušených efektivních standardů 

(způsoby práce, počet klientů na pracovníka atd.)
Že pracují dobře – Jak?



Známky dobrého týmu
 Jasně definované cíle

 Vysoká míra účasti všech členů 
 Časté setkávání

 Předávání informací
 Společné rozhodování

 Dobrá komunikace
 Řešení konfliktů, otevřenost

 Využití individuálních dovedností členů týmu

 Vůle „dělat to dobře“

 Ochota ke změně

 Dobré řízení
 Vymezení a přijetí rolí

 Dovednosti



Psychiatr

Psycholog

Zdravotní
sestra

Sociální
pracovník

Pracovní
terapeut

Peer
konzultant

Společné
dovednosti



Orientace na výkon
Razance

Přehlížení vztahů

Originální nápady
Neprosazování se

Orientace na vztahy
Empatie

Potřeba přátelství



Karel

Mochtár

Albert

Vasilisa
Marie

Natálka



Možnosti práce 
peer konzultanta

Jan Stuchlík

Agáta Zajíčková



Individuální práce s klientem

•V rámci multidisciplinárního komunitního týmu

Psychiatr

Psycholog

Zdravotní
sestra

Sociální
pracovník

Pracovní
terapeut

Peer
konzultant



Různé způsoby práce v komunitních týmech

ICM (Intenzivní/klinický case 
management

ACT (Assertive Community
Treatment)/AOT

Individuální case management –
klient je v péči jednoho CM

Týmový case management – s 
klientem pracuje vždy několik členů 
týmu

Větší uniformita rolí Větší specializace

Udržovací léčba, rehabilitace Akutní krize a dekompenzace, 
dlouhodobé velmi závažné průběhy 
s nízkou funkční kapacitou

„Sociální“ orientace „Klinická“ orientace

PK může být 
jediný v týmu s 

odlišnou rolí

U kterých klientů 
má být PK členem 

subtýmu ?



Různé způsoby práce v komunitních týmech

ICM (Intenzivní/klinický case 
management

Hybridní modely (FACT, RACT, RSG) ACT (Assertive Community
Treatment)/AOT

Individuální case management –
klient je v péči jednoho CM

Týmový case management – s 
klientem pracuje vždy několik členů 
týmu

Větší uniformita rolí Větší specializace

Udržovací léčba, rehabilitace Akutní krize a dekompenzace, 
dlouhodobé velmi závažné průběhy 
s nízkou funkční kapacitou

„Sociální“ orientace „Klinická“ orientace

ICM

ACT



Individuální práce s klientem

•Na nemocničním oddělení

• S kterými klienty má PK pracovat ?

•Kde ? (prostor)

• Spolupráce s ostatními profesionály ?

• Sdílení informací ?



Skupinová práce s klientem
(Recovery Groups)

• V komunitních i nemocničních podmínkách

• V českém prostředí obvyklejší názvy – svépomocná nebo podpůrná skupina

• Skupina

• 1.otevřená – členové volně přicházejí

• 2.polootevřená – přijímají člena po domluvě

• 3.uzavřená – nové členy nepřijímá

• Je třeba určitých pravidel (místo a čas, prostory, důvěra, dělení úkolů, 
program, téma, omlouvání se v době nepřítomnosti)

• Důležitý je vztah k profesionálním poskytovatelům péče – měli by se 
doplňovat



Skupinová práce s klientem
(Recovery Groups)

•Znaky (a funkce) dobré skupiny

• 1. podpůrná funkce

• 2. dodávání naděje nezbytné pro recovery

• 3. sociální podpora

• 4. posílení, sebeřízení, smysluplnost v životě

• 5. vzdělávání, poskytování informací, učení se od 
ostatních, výměna informací

• 6. účast na sociálních aktivitách



Příprava peer 
konzultanta

Agáta Zajíčková

Jan Stuchlík



Co pro mě bylo přípravou ?

•Vlastní zkušenost
• S nemocí

• S léčbou / hospitalizací

• Se zotavením

• Předchozí práce v sociálních službách

• Stáže

• Kurz (práce s vlastním příběhem)

• Supervize



Mám se stát peer konzultantem ?

•Budoucí peer konzultant by měl kladně 
odpovědět na tyto tři základní otázky:

• Jsem ochotný pomáhat duševně nemocným lidem? 

• Jsem schopen o svém onemocnění hovořit s ostatními 
lidmi?

• Zvládám dostatečně svoji nemoc (svůj život s nemocí) tak, 
abych mohl jít ostatním lidem příkladem?



Vstupní požadavky na PK při 
výběru/pohovoru

•Zkušenost

•Motivace

•Stabilní zdravotní stav (jak moc?)

•Ochota pracovat se svým příběhem

•Vlastní plán zotavení

•Schopnost pracovat v týmu



Základní kurz pro peer konzultanty
(CRPDZ)

• Rozsah 35 hodin (5 dní)
• Maximálně 10 účastníků
• Osnova:

• 1. Koncept recovery (zotavení):
• Základní pojmy, význam konceptu v současné péči o duševní zdraví. Prezentace duševního onemocnění z 

pohledu zotavení. Metody práce s klientem, které využívají koncept zotavení. Koncept recovery a prezentace 
osobního příběhu. 

• 2. – 3. Práce s osobním příběhem:
• Prezentace osobního příběhu. Obsah a hranice v tvorbě a prezentaci osobního příběhu.

• 4. Nácvik komunikace:
• Specifika komunikace peer konzultanta. Komunikace s klientem a jeho rodinou v odlišných situacích. Zásady 

komunikace v roli peer konzultanta.

• 5. Práce v týmu:
• Význam multidisciplinárních týmů v péči o duševně nemocné. Vyjednávání v týmu. Výhody týmové práce a 

podpora týmu. Minimalizace rizik v týmu při práci s klientem. Konflikt v týmu.



Seznámení s prací PK

• Stáž v týmu, kde již PK pracuje (týden)

•Možnost konzultovat se zkušenějším kolegou



Další vzdělávání

•Pokračovací kurzy

•Specializované pro PK

• Jiné

•Možnost setkávání s dalšími PK (např. skupinová 

supervize)

• Individuální supervize

•WRAP



WRAP (M.E.Copeland)
https://www.youtu
be.com/channel/U
CvmuDcrfAtlZ7tKt2
oNFJXw

https://www.youtube.com/channel/UCvmuDcrfAtlZ7tKt2oNFJXw


Kvalifikační kurz pracovníka v sociálních 
službách

+ -
Splnění kvalifikačních požadavků 
pro práci v sociálních službách

Velký rozsah, vysoké náklady, malý 
přínos.

Zvýšení pravděpodobnosti, že 
pozice PK bude financovatelná z 
obvyklých zdrojů

Není zaměřen na specifika role PK, 
může vést k oslabení profesionální 
identity PK.



Zadání písemné 
práce

Jan Stuchlík



Zadání písemné práce
•Varianta A
• (pro účastníky, kteří se připravují 

přijmout do týmu PK)

•Varianta B
• (pro účastníky, kteří již pracují v týmu 

s PK)

1) Co z obsahu semináře považuji za 
použitelné v naší službě? Jak (a 
proč) bychom to mohli využít?

2) V čem je náš tým na příchod PK 
připravený a v čem není?

3) Co mi ještě schází k rozhodnutí 
spolupracovat s PK?

1) V čem se naše praxe odlišuje od 
poznatků, které jsem získal na 
semináři?

2) Co bychom v naší praxi mohli/měli 
změnit?

3) Co je v naší praxi dobré, co bych rád 
doporučil ostatním?

4) Napadá vás nějaké vhodné české označení, kterým by bylo možné nahradit 
termín peer konzultant?




