
 

 

 

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: Eva Plšková 

 
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) 
 
Rozsah zprávy: 1 – 2 strany A4 textu 

 
GGZ Noord Holland Noord – má přes 1300 zaměstnanců a v péči více než 12 000 pacientů/klientů. Je 
rozdělena na 4 hlavní divize: kliniky, krizová centra, forenzní divize, FACT týmy – multidisciplinární 
týmy (psychiatr, sociální pracovník, peer konzultant…). Organizace působí v celém severním 
Holandsku. 
 
Program stáže: 

1. Den 
Byl nám stručně představen koncept Recovery a Peer support. Jednou z hlavních myšlenek je 
zaměření na příběh pacienta/klienta a posílení jeho silných stránek – nikoliv na diagnózu. Klient 
přijímá významnou, aktivní úlohu. Je plně kompetentním a aktivním účastníkem léčby/rehabilitace, o 
jejímž průběhu také sám spolurozhoduje. V tom mu může být nápomocen právě Peer konzultant. 
Peer konzultantovi ovšem nestačí jen vlastní zkušenost s onemocněním. Je důležité sdílení mezi 
jednotlivými PK – každá zkušenost je jiná. PK podporuje klienty v tom, aby se nezabývali diagnózou, 
ale zkušeností, a tím, co jim pomáhá v nemoci. PK je členem FACT týmu - každý má jednoho PK. 
Novému klientovi je dle spádové oblasti přidělen PK. PK je mimo jiné trénován ve vedení motivačních 
rozhovorů.  
Dále nám byl představen software vyvinutý v GGZ ve spolupráci s jejími uživateli. Jedná se o 
neveřejnou internetovou stránku určenou pro klienty. Touto stránkou může klienta provádět právě 
PK. Účelem je připravit se na návštěvu psychiatra a stanovit si cíle jejich setkání. 
Stránka obsahuje několik videí s příběhy PK, teoretické informace o možných intervencích, lécích, 
vedlejších účincích apod. a dotazník. Ten může klient z počátku vypracovávat společně s PK a poté 
samostatně – např. doma. Výstupem dotazníku je seznam témat k diskuzi s psychiatrem. U 
jednotlivých oblastí života klienta je vyznačeno, zda je jeho stav v těchto oblastech stabilní nebo se 
lepší, případně horší. Přidanou hodnotou společného vyplňování je vzájemná diskuze PK a klienta, 
která může být velmi zajímavá a podnětná. 



 

 

2. Den 
V rámci naplánovaných exkurzí jsme navštívili středisko v Den Helder. Sídlí zde FACT tým s celkem 6 
Case managery, psychiatrem, psychiatrickou sestrou a jedním PK. V těsném sousedství se nachází 
chráněné bydlení s několika krizovými lůžky a klinika s 24 lůžky. Hlavní filozofií pracovníků je řešení 
krize v domácím prostředí a minimalizace počtu hospitalizací. Setkali jsme se s PK a měli možnost se 
zúčastnit schůzky s klientkou v prostředí jejího domova. Poprvé jsme se seznámili s knihou Pathways 
to Recovery, která nám byla blíže představena v rámci stáže později. Schůzka byla věnována práci 
právě s touto knihou. Klient může s knihou pracovat sám a s PK vše jen konzultovat, nebo s ní pracují 
společně.  
Odpoledne jsme byli rozděleni na dvě skupiny budoucích PK a sociálních pracovníků. Ve skupině 
sociálních pracovníků se diskutovalo o zavádění PK do organizace, sdílely se případné obavy a měli 
jsme možnost si poslechnout zkušenosti a příklady dobré i špatné praxe holandských kolegů. Výstupy 
z tohoto setkání jsou mimo jiné: PK mají přístup do veškeré dokumentace, mají stejná práva jako 
ostatní členové týmu, jsou proškoleni v ochraně osobních údajů a mají podepsaný závazek 
mlčenlivosti. V případě zhoršení zdravotního stavu PK je třeba k němu přistupovat jako k jakémukoliv 
jinému kolegovi, jakákoliv péče mu musí být poskytována zásadně mimo organizaci. Je možné mít 
vypracovaný „krizový plán“ – PK si sám řekne, co chce od ostatních v případě krize - odpovědnost je 
na něm. Od počátku je třeba mluvit o obavách ze vzájemné spolupráce, nastavit hranice, „nepečovat“ 
o PK. Velký význam má upřímnost a důvěra a je důležité pojmenovávat rizika tak jako s kterýmkoliv 
kolegou. Před nástupem PK do organizace je nutné informovat klienty o roli PK, o ochraně jejich 
osobních údajů, o užitečnosti PK pro klienty apod. PK je v organizaci z 70% pro klienty a z 30% pro 
tým. Nedoporučuje se, aby PK byl bývalým klientem organizace. 
 

3. Den 
Zúčastnili jsme se dalších exkurzí: jako první jsme navštívili Centrum denních aktivit, kam mohou 
klienti docházet posedět si u kávy, dát si oběd apod. Dále mají možnost využít sociálně 
terapeutických dílen, kde je docházka nastavena podle jejich potřeb a možností. V neposlední řadě je 
zde možné získat na omezenou dobu chráněné zaměstnání v truhlárně, tiskárně nebo kuchyni. 
Dále jsme navštívili chráněné bydlení, kde klienti bydlí v samostatných bytech. Součástí je i několik 
krizových lůžek, které je možné využít jen přes noc. Na chráněném bydlení funguje 24 hodinová 
služba sociálních pracovníků.  
Dále nám byla představena aplikace, která byla zdarma poskytnuta některým klientům a umožňuje 
jim komunikovat se svým Case managerem formou videohovoru.  
 

4. Den 
Celodenní program v centru 

a) Byl nám představen koncept skupinové supervize pro PK.  Jedná se o koncept velmi podobný 
supervizi formou Balintovské skupiny. Základními pravidly skupiny jsou: pokud je nějaké téma 
urgentní, je třeba mu věnovat dostatek času, každý má sám odpovědnost za to, zda si ze 
skupiny něco odnese, existuje paralela mezi chováním ve skupině a chováním mimo ni a to 
může být klíčem k řešení problémů a samozřejmě platí zákaz vynášení jakýchkoliv informací 
mimo skupinu. 

b) Dále nám byla představena kniha „Pathways to recovery“ – „Cesty k zotavení“ jako 
metodický nástroj, který může PK využít pro práci s klienty. Kniha je vhodná pro individuální i 
skupinovou práci. Je rozdělena na 12 kapitol, které zahrnují různé oblasti života klienta – 
zdraví, spiritualita, finance, rodina apod. Je možné si vybrat jen některé z kapitol. Způsob 
práce s knihou je velice individuální.  
 



 

 

5. Den 
Poslední den jsme se setkali se dvěma PK a koordinátorkou kliniky a vzdělávání PK v GGZ. 
Tématem byly naše otázky a očekávání ze stáže, která jsme uvedli na začátku týdne. Mluvili 
jsme o tom, jak vypadá pracovní den PK, o spolupráci PK v týmu, o důležitých znalostech, 
které by PK měl mít. 
 

Vlastní postřehy a nápady 
 
Holandští kolegové byli většinou velmi otevření a ve svém přístupu ke klientům se nebáli invence. 
Naopak jsem cítila snahu o potlačení jakékoliv rigidity. Velmi mě zaujalo, že přijímají do služeb osoby 
s duševním onemocněním bez ohledu na diagnózu. Jejich přístup je opravdu zaměřen na člověka, 
jeho příběh, jeho silné stránky („not whatś wrong, but whatś strong“). Na to, co mu v boji 
s onemocněním pomáhá. Náš přístup je často opačný – hledáme oblasti, na kterých je třeba 
pracovat, které je potřeba vylepšovat. Místo abychom se zaměřili spíše na ty, ve kterých ten či onen 
klient funguje dobře. 
Byla jsem nadšená z FACT týmů. Multidisciplinární složení týmu, kde spolupracují odborníci z obou 
oblastí - jak zdravotní, tak sociální. Efektivita práce je při takovém složení týmu bez pochyby vyšší a ve 
prospěch klienta.  
Po absolvování stáže mám mnohem jasnější představu o konkrétní pracovní náplni PK v naší 
organizaci. Zbavila jsem se většiny svých obav.  
V neposlední řadě se mi velmi líbila kniha „Pathways to recovery“, která je využívána jako metodická 
pomůcka pro práce s klienty. Pokud by se podařilo ji přeložit do českého jazyka, věřím, že by byla 
hojně využívána.  
Služby PK jsou v GGZ určeny z 70% pro klienty a z 30% pro tým. V rámci projektu se to v organizaci 
pokusíme nastavit v podobném poměru.  
 
 
 
 

 


