
 

 

 

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: Mgr. Radka Počtová 

 
 

 
                  Před vlastní zprávou velice děkuji překladateli Markovi a kolegyni Agátě, která se 

mnou byla ve dvojici a překládala mi v Helderu a v Schagenu. 

                   Ve dnech 10. – 14. 6. 2013 jsem se zúčastnila stáže v Holandsku v rámci projektu: 

„ Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné “. Jsem budoucí peer konzultant. 

Toto zaměstnání budu vykonávat ve Fokusu – Písek.  

                   Ve své zprávě se zaměřím hlavně na postřehy, které jsem na stáži měla možnost 

získat od Holandských peer specialistů:  Annette, Wandy, Nieka, Annemiek a Debby,               

a  od klientů z Holandska. 

                    Spolu s ostatními budoucími peer konzultanty z Čech a překladatelem Markem 

jsem se aktivně zúčastnila práce skupiny čtyř klientů a dvou peer specialistů z Holandska. 

Skupinu  vedla peer specialistka Wanda. Byly pro nás připraveny texty v angličtině a 

v češtině o programu skupiny. Wanda zadala téma a všichni jsme měli možnost se postupně 

vyjádřit. Tato skupina se pod vedením Wandy a Nieka schází v Alkmaru od 4. 12. 2012 

dvakrát měsíčně. Klienti se o možnosti navštěvovat tuto skupinu dozvěděli od svého case 

manažera.  Z tohoto setkání jsem si odnesla klíčová slova: naděje, zmocňování, vlastní 

pozitivní síla.  

                 V Schagenu jsem se setkala s peer specialistkou Debby. Debby nám vysvětlovala, 

jak pracuje se svým příběhem. Napsala si ho na papír. Ten zničila a příběh napsala znovu a na 

druhý papír napsala, kam by chtěla směřovat. S tím dále pracuje. Svůj příběh nevypráví vždy 

stejně. Používá to, co by mohlo být v dané situaci klientovi blízké. Umí být hodně otevřená, 

když cítí, že by to mohlo být k prospěchu klienta. Zároveň má místa, která neotvírá. Její 

příběh a jeho používání se vyvíjí. Debby vede skupiny a pracuje s klienty i individuálně. Je 

členem Fact týmu v Schagenu. 

                Peer specialistka Annemiek nás seznámila s knihou: „ De weg naar herstel “. Tato 

kniha vznikla v Holandsku podle knihy „ Pathways to Recovery “ (USA). Na knize 

spolupracovali peer specialisté  a  klienti. Kniha byla zdarma distribuována. Následovala 

setkání klientů, jejich rodin, přátel, peer specialistů a odborníků, na kterých se učili s touto 

knihou pracovat. 

               Annette s námi vedla praktické cvičení: „ I believe in Recovery, because…“ Zadání 

k tomuto cvičení jsme dostali už v pondělí. Z jednotlivých příběhů Annette a Michael na 

tabuli vypsali a utřídili klíčová slova, která měla důležitou roli v jednotlivých příbězích. 



 

 

Každý měl svá klíčová slova v určitý moment svého příběhu. Annette a Michael tato slova 

utřídili do čtyř skupin: 

   1.  NADĚJE ,      2.  SPOLEČENSTVÍ ,     3.  ZMOCŇOVÁNÍ ,     4.  PODPORA A 

LÁSKA 

Tyto čtyři skupiny jsou obrazem procesu uzdravování. 

           Moje představa o práci peer konzultanta je po stáži v Holandsku trochu jasnější. Přesto 

mám otázky a další určitě vyplynou v průběhu školení a následné práce na pozici peer 

konzultanta. Před stáží jsem si nedovedla představit práci se skupinou. Myslela jsem si , že 

budu s klienty pracovat jenom individuálně. Po stáži jsem si uvědomila, že peer konzultant 

nemusí používat jenom svůj příběh. Ve skupině můžeme sdílet jednotlivé příběhy a v tom 

vidím větší přínos. 

           Zamýšlím se nad možnostmi aplikace holandského modelu zapojení peer specialistů do 

péče o duševně nemocné v Čechách. Nemám úplně jasné představy o celém systému 

psychiatrické péče. Snažím  se  alespoň uchopit svou budoucí práci peer konzultanta   ve 

Fokusu - Písek.  S pomocí terénních pracovnic a ve spolupráci s léčebnou Honzíček v Písku 

bych chtěla vytvořit skupinu klientů, která se bude pravidelně scházet a pracovat na procesu 

uzdravování. 

           Zároveň bych chtěla s klienty pracovat individuálně. Doufám, že budu členem týmu 

odborníků, které bude zajímat můj názor člověka se zkušeností s duševním onemocněním. 

          Nevím, jak dalece jsou moje představy o práci peer konzultanta reálné. Doufám, že 

v procesu dalšího vzdělávání, které absolvuji, si dokážu utřídit to, co mám v sobě, co jsem 

prožila a naučím se to používat. Velkou naději  vkládám do vzájemného sdílení s ostatními  

budoucími peer konzultanty, které jsem poznala na stáži v Holandsku, a s dalšími, se kterými 

se seznámím při dalším vzdělávání. 

 

Mgr. Radka Počtová 

 

V Písku, 9. 7. 2013 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


