
 

 

 

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: Jíří Štefl 

 
Partnerská zahraniční organizace - GGZ Noord-Holland: 

 

Představení GGZ Noord-Holland: 

Posláním společnosti je prevence a léčba závažných psychických problémů a psychických poruch v 

oblasti severního Holandska.. Neustále zlepšovat možnosti léčby, pokud možno v pacientově vlastním 

prostředí. Péče je přizpůsobena potřebám klientů a  lidem všech věkových kategorií. 

Pro pacienty nabízí intenzivní spolupráci a širokou nabídku služeb. Klade důraz na asertivní 

vyhledávání klientů pomocí Fact týmů doplněných o peer specialisty a propojenost všech služeb.  

Program stáže: 

 

Pondělí 10.6.2013 od 14:00 Alkmaar GGZ : 

Zde proběhlo představení práce peer specialisty. Jak pracovat s klientem. 

Priority: 

-posilování klienta 

-příběh ozdravný proces 

-brát klienta celostně 
-sdílení zkušenností  

-dávat naději sám jako důkaz 

Přístup: 

-předávat životní zkušennosti ne diagnozu 

-co pomohlo  

-pozitivní přístup 

Otázky pro klienta: 

-čeho chce dosáhnout 

-co by pomohlo cítit se lépe 

-co nechce ztratit 

-co je důležité 

-jak se cítí teď a jak se cítil dva týdny před 

-jestli je schopen dělat věci denní potřeby 

Peer se snaží najít s klientem společnou dohodu, nabízí možnosti. Připraví klienta na setkání s 

psychiatrem pomocí dotazníku se kterým ho naučí pracovat, dá se vyplnit před každou schůzkou, lze 

tak sledovat klientův průběžný stav a ukazuje na co je potřeba se zaměřit. Dále se může připojit na 

chráněnou stránku kde je několik příběhů které vedli k uzdravě. 

 

Úterý 11.6.2013 od 9:00 Shagen GGZ:Návštěva raní porady Fact týmu.Porady se účastnilo 18 lidí 

na všech pozicích. Vše sledováno přes monitor, speciální program kde jsou všechny informace  o 

klientech. Řeší se hlavně akutní případy, návštěva až třikrát denně.Možnost návštěvy i několika členů 

na různých pozicích Fact týmu dle potřeby.  

 Setkání s peer specialistou, předávání zkušeností a znalostí získaných praxí. 

Prohlídka denního centra, zde představena dílna, tréninková kuchyně, chráněné pracovní místo, 

místnost kde je on line připojení na odborníka se kterým může klient řešit svůj aktuální stav.  



 

 

Seznámení s chodem centra, seznámení s týmem. Část týmu denního centra v terénu, možnost klientů 

zapojit se v domácím prostředí. 

 

od 14:00 Alkmaar GGZ: 

Návštěva a účast na pracovní skupině. Skupina se skládala ze dvou perr a čtyř klientů. Nejdříve nám 

byla skupina představena (hlavní principy skupiny), peer představil svůj příběh, po té každý řekl co se 

mu minulí týden povedlo a co by chtěl. O vedení skupiny se střídají a dělají zápis. 

Skupina má různé volnočasové aktivity například návštěvy léčebny Heilou kde se snaží zapojit 

sousedy a známí aby toto místo bylo co nejvíce přirozené. 

 

Středa 12.6.2013 Den Heldr GGZ: 

Návštěva chráněného bydlení Heldr ve stejném komplexu klinika. Raní porada krizového týmu na 

klinice propojení přes web kamery s ostatními týmy. Řešení krizových klientů, možnost využít 

krizové lůžko na jednu noc. Chráněné bydlení je v jednom komplexu mohli jsme si prohlédnout. 

Klienti zde mohou bydlet jen omezenou dobu, pak čekají na přidělení bytu ve městě. 

 

Čtvrtek 13.6.2003 Alkmaar: 

Představení práce peer specialisty, supervize za pomoci peer lektora..Ukázka fungování 

skupiny(supervize), řešení problémů, nácvik komunikace s nadřízeným, prosazení vlastních postřehů 

do praxe, nácvik rolí. Nácvik a upřesnění komunikačních dovedností, správné časování. 

 

Představení skupiny která se schází na základě knihy (De weg naar herstel) cesta k uzdravení. Kniha 

byla převzata z USA a 1000 kusy distribuována pro GGZ. Kniha čtenáři pomáhá začít a vidět se na dlouhé 

cestě k uzdravení. Cesta k zotavení je pro každého! Čtením, vyplňování dotazníků a cvičením, klientům pomáhá 

zůstat motivovaný a řídit procesy, při nichž se ptají sami sebe, objevují a dělají vlastní plány  kam chtějí jít ve 

svém životě.  

 

Představení a prezentace vlastního příběhu. Proč věřím v uzdravení. Každý z účastníků stáže přednesl 

svůj příběh kdy se setkal s uzdravením. 

 

Pátek 14.6.2013 Alkmaar: 

Představení společnosti. Základní poslání a cíle, například zajistit péči v klientově vlastním prostředí a 

tím snižovat počet lůžek v psychiatrických léčebnách. Zajistit systém chráněného bydlení, denní 

centra a fungování asertivních komunitních týmů(Fact). 

Počet lůžek nejprve narostl díky fungování všech služeb, nyní lůžka snížena z částí nahrazena 

intenzivní tříměsíční  domácí podporou. 

 

Co mě zaujalo: 

Nejvíce mě zaujalo fungování Fact týmů,možnost propojení všech týmů pomocí web kamer, složení 

týmu kdy klienta může v jeden den navštívit několik členů, například sociální pracovník, 

psychiatrická sestra, psychiatr neb peer specialista, návštěva u akutního pacienta může být až třikrát 

denně nebo podle potřeby.  

 

Příprava klienta na pohovor s psychiatrem pomocí programu kde vyplněním předem daných otázek 

zjistíme jeho stav který se dá před každou návštěvou vyhodnocovat pomocí grafu a psychiatrovy 

pomůže zaměřit se na akutní problémy. Klientovy nabízíme možnosti pomoci a klient si vybírá sám, 

může se přihlásit na chráněnou stránku kde může vidět pět příběhů jak dojít k uzdravě. 

 

V denním centru se mi líbila místnost kde se klient mohl kdykoli on line připojit a řešit s odborníkem 

svůj aktuální stav. V denním centru nemusí být klient přítomen může se zapojit i doma navštíví ho 

člen týmu denního centra. 

V chráněném bydlení a klinice mě zaujalo akutní lůžko na jednu noc. 

 

Vlastní postřehy, nápady , návrh na využití postřehů v rámci projektu (placená stáž pro peer 

konzultanty)  

 



 

 

Stáž mi velmi pomohla ujasnit si roli peer konzultanta, jiz jsem mohl uplatnit své poznatky na skupině 

rodiných příslušníků v Kolíně s velmi dobrou spětnou vazbou. Velmi za to děkuji. 

 

Zpracoval: Jiří Štefl 

 

Oběd v Alkmaaru, budoucí peer konzultanti  

Chráněné bydlení Den Heldr GGZ 


