
 

 

 

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: Tomáš Trajer 
 
GGZ Noord Holland Noord – organizace, která poskytující psychiatrickou péči v 
severním Holandsku. V této organizaci pracuje v současné době 27 peer specialistů. 
 
4 oblasti péče (léčby):  

 kliniky 

 krátkodobá péče 

 forenzní péče 

 komunitní péče 

Všechny složky péče jsou vzájemně propojené. Mobilní péči zastávají tzv. FACT týmy (Flexible 
Assertive Community Treatment), což je multidisciplinární tým. V GGZ působí celkem 12 
FACT týmů.    
 
 
Program stáže 
Pondělí 10. 6. 14.00 – 16.00 - GGZ Alkmaar: Společné představení všech účastníků stáže a 
holandských lektorů. Základní informace o průběhu stáže, konceptu Recovery, peer 
konzultantech v organizaci a následně rozdělení na malé skupinky na úterní dopoledne. 
 
Úterý 11. 6. 8:45 – 12:30 - FACT Team Hoorn: Návštěva FACT týmu v Hoornu. Návštěva ranní 
porady, poté neformální rozhovory s několika pracovníky týmu (sociální pracovnice, case 
manager) o způsobech jejich práce a rozdílech mezi systémem péče a práce v České 
republice a Holandsku. Návštěva kliniky („obdoby” naší léčebny).     
Úterý od 14:00 - GGZ Alkmaar: Pouze skupina „Colleagues”. Informace o fungování FACT 
týmů v GGZ. Možnosti spolupráce mezi peer konzultantem a zbytkem týmu. Možná rizika, 
překážky, výzvy. 
 



 

 

Středa 12. 6. 9:00 – 12:30 - DD Clinic Heiloo: Návštěva léčebny duálních diagnóz. Návštěva 
ranní porady týmu. Rozhovory s jednotlivými pracovníky (sociální pracovnice, terapeut, 
vedoucí kliniky) a také s některými klienty. 
 
Čtvrtek 13. 6. 9:00 – 17:00 - GGZ Alkmaar: „workshop“ ke skupinové supervizi, diskuze 
k tématu; prezentace a diskuze s některými peer konzultanty GGZ + představení knihy De 
weg naar herstel; společná „práce” na konceptu Recovery, individuální prezentace názorů 
každého účastníka na koncept Recovery; diskuze 
 
Pátek 14. 6. 9:00 – 12:00 - GGZ Alkmaar: Závěrečné setkání, diskuze s peer konzultantkou, 
čas na poslední otázky a možné odpovědi. 
Odpoledne: návštěva Amsterdamu 
 
 
 

Těžko vybrat to nej, z toho co jsem na stáži v Holandsku viděl nebo zažil. Těch, pro mě 
důležitých, věcí bylo více.  

Bylo třeba fajn zažít celý tým na ranní poradě, na kterou dorazí cizinec a celý tým 
plynule přejde do porady v angličtině. Těžko říct kolik týmu v Čechách by to takhle zvládlo . 
Dalším inspirací, kterou jsem si odvezl, byla velká chuť zkoušet „dělat věci jinak“, 
experimentovat v přístupech. Nepřikládání velkého významu diagnóze, ale  konkrétnímu 
člověku. Spíše konkrétním projevům nemoci a způsobům, jak se naučit s nemocí žít. Klient 
není diagnóza, je to člověk s celou řadou potřeb, přání, dovedností, atd. 

Velkým zážitkem, který ale není přímo pracovní, pro mě byla jízda na kole po Hoornu, 
když jsme se jeli podívat na kliniku. Takovou porci přirozenosti a bezpečí člověk v Čechách v 
kombinaci město a kolo těžko zažije . 

Na druhou stranu pro mne byla překvapením informace od jedné z lektorek, která 
nám nadšeně vyprávěla o kavárnách, kde pracují naši klienti, které navštívila u nás a kam 
vcelku běžně chodí veřejnost. Podle ní by totiž v Holandsku, kvůli předsudkům, kavárny, v 
nichž pracují lidé s duševním onemocněním, zatím fungovali těžko. 

Každopádně vzhledem k zaměření stáže na peer konzultanty musím říct, že v GGZ je 
peer konzultant dnes už pevnou součástí týmů. Přínos tohoto způsobu práce, kdy existuje 
jakýsi „prostředník“ s vlastní zkušeností je pro organizaci i pro její klienty zřejmý, dle mého 
názoru, ve větší „čitelnosti“/srozumitelnosti pro klienta v tom, co se s ním, nejen ve službě, 
děje nebo dít může. Pro zbytek týmu v jakési „zpětné vazbě“ jejich práce a možnosti, jak 
službu vzhledem ke klientům ještě více „ladit“.  
 
 
 

 

 
 


