
 

 

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 

Vypracovala: Jana Valičková 

 

Partnerská zahraniční organizace GGZ Noord-Holland-Noord 

 

Organizace GGZ Noord-Holland-Noord poskytuje služby v psychiatrické oblasti na severu Nizozemí. 

Součástí služeb jsou psychiatrické kliniky, specializované krátkodobé psychiatrické služby, forenzní 

psychiatrie a komunitní týmy (FACT). Organizace má svá centra v městech Helder, Schagen, Heiloo, 

Hoorn a Heerhugowaard. V  regionu zajišťuje GGZ služby pro 85% obyvatel s duševním 

onemocněním, zbývajících 15% obyvatel využívají služeb jiných zdravotnických zařízení. V rámci stáže 

jsme měli možnost navštívit různá centra, seznámit se s jejich chodem a zároveň se setkat s peer 

konzultanty a mluvit s nimi o jejich pracovní pozici, zkušenostech, spolupráci s klienty apod.  

 

Program stáže 

10.6.2013 – Alkmaar 

Proběhlo první setkání, kde jsme se setkali s kolegy z Holandska, představili jsme se, popsali naše 

očekávání. Přednáška Michiela Bahlera o základních principech práce peer konzultantů (naděje, 

individuální přístup, empowerment, holistický přístup, respekt, odpovědnost, peer podpora, důraz na 

to, co se klientovi daří, sdílení zkušeností, nemluvení o nemoci – diagnóze a o tom, jak klient žije, 

v čem má potíže a co se s tím dá dělat…).  Michael nás také seznámil s počítačovým programem, který 

může PK používat při práci s klienty. Program jednak slouží k průběžnému hodnocení klientova stavu a 

také k přípravě témat, které by klient rád probral se svým psychiatrem.  

 

11.6.2013 (dopoledne)- FACT Shagen  

Dopoledne jsme s naším budoucím PK Jirkou strávili ve FACT týmu v Shagenu, kde jsme se nejprve 



 

 

účastnili ranní porady, poté jsme mluvili s psychiatrickou sestrou, která nás seznámila s fungování 

FACT týmu a zavedla nás do centra denních aktivit. Následovalo setkání s peer konzultantkou a 

rozhovor, který hodnotím jako velmi přínosný. Mluvili jsme o jejím zapojení ve FACT týmu, spolupráci 

s case manažery a dalšími kolegy, spolupráci s klienty (jak je nakontaktovává, jak často se vídají, co 

řeší…). Opět jsme se dostali k orientaci na klientovy silné stránky, popisu jejího příběhu.  

 

11.6.2013 (odpoledne)- Alkmaar 

Odpoledne proběhlo setkání „kolegů profeionálů“ (pracovníků z českých organizací) s Janette de 

Grand. Peer konzultanti měli v tu dobu jiný program. Tématem našeho setkání byla „Spolupráce FACT 

týmu s peer konzultantem“. Věnovali jsme se následujícím tématům: informovanost PK -  PK má 

přístup k databázi, sdílí důležité informace o klientovi s case manažerem a dalšími kolegy, účastní se 

porad, supervizí. Rizika v zaměstnání PK a jak s nimi naložit – pokud se PK necítí dobře apod. Hranice 

ve vztahu PK – klient. PK by měl mít k dispozici své profesionály, kteří ho podpoří, když je třeba. Pro 

pracovníky týmu, kde je PK zaměstnán, je kolegou nikoli klientem. 

 

12.6.2013 - Den Helder 

Navštívili jsme s Jirkou centrum v Den Helderu. Účastnili jsme se porady krizového týmu na klinice, 

poté jsme mluvili s pracovníkem FACT týmu, podívali se do chráněného bydlení. V Den Helderu 

bohužel ten den nebyla přítomna peer konzultantka a tak jsme o její práci mluvili pouze s jejími 

kolegy.  

  

13.6.2003 - Alkmaar 

Celý čtvrtek jsme strávili v Alkmaaru, kde pro nás měli nachystaný program Walter, Annemiek, 

Annette a Michiel.  

První blok byl věnován supervizi peek konzultantů. Walter popisoval metodu jejich skupinové 

supervize (přišlo mi to jako Balintovská skupina) a poté naši budoucí peer konzultanti na modelové 

situaci sami zažili krátké supervizní sezení.  

Další blok byl určen knize „Cesta k úzdravě“, kterou peer konzultanti používají při skupinové práci 

s klienty. Annemiek popsala, jak funguje skupina, jak knihu používají a jaké mají další plány. Setkání se 

účastnili také dva klienti, kteří si práci s knihou pochvalovali a říkali nám, čím je pro ně klíčovou při 

jejich vlastní úzdravě.  

Po obědě nás čekala poslední část nabitého dne. Všichni jsme měli připravený svůj vlastní příběh, 



 

 

vlastní úvahu o tom, proč věříme v úzdravu a tento příběh jsme prezentovali ostatním.  Zadání jsme 

dostali již v pondělí a tak jsme měli dostatek času na přípravu. Mluvili jsme hodně konkrétně, 

otevřeně i o osobních tématech. Po odprezentivání našich příběhů jsme hledali společná klíčová 

slova, která naše příběhy provázela. Celé toto setkání bylo moc příjemné, obohacující a nabité 

emocemi. 

 

14.6.2013 - Alkmaar 

Poslední den jsme hodnotili naše získané zkušenosti, více dopodrobna jsme mluvili o činnosti GGZ. 

S peer konzultantkou Vandou jsme si ujasňovali další nová témata, která se nám vynořila v průběhu 

stáže. V závěru jsme hodnotili přínos stáže pro naši praxi a rozloučili se s kolegy, kteří se nám 

v Holandsku věnovali.  

 

Postřehy, nápady, dojmy 

Se stáží jsem byla opravdu spokojená a to z mnoha důvodů. V prvé řadě jsem měla možnost lépe 

poznat našeho budoucího kolegu Jirku. Společně s Jirkou jsme absolvovali návštěvy různých center, 

mluvili jsme o tom, co nového jsme se dozvěděli a stále ze získaných  informací čerpáme. Již jsme s 

Jirkou naplánovali setkání s kolegy z naší organizace, kde bychom jim rádi předali nejdůležitější 

postřehy ze stáže.  

Z různých diskuzí jsem si sama pro sebe odnesla konkrétnější představu o Jirkově působení v naší 

organizaci, spolupráci s týmem a klienty. Tuším, s kterými klienty by bylo užitečné začít spolupracovat. 

Jako přínosné hodnotím informace o skupinové práci PK s klienty. Díky diskuzi s Janette mám 

představu o tom, jakým způsobem by se dalo ošetřit případné zhoršení Jirkova zdravotního stavu. I 

když nemáme FACT týmy, děláme, co nám náš systém umožňuje a já věřím, že díky zapojení peer 

konzultantů do péče můžeme poskytovat kvalitnější služby. 

Mimo to všechno jsem měla příležitost se znovu pozastavit na tématem úzdravy (recovery), 

principech spolupráce s klienty s duševním onemocněním. Holandský přístup práce s lidmi je mi 

blízký, protože je velmi respektující, sledující přání a plány klienta. Celkově shledávám Holanďany jako 

pozitivní, milé a otevřené lidi, a také díky tomu pro mě bylo těch pár dní tolik osvěžující.  

  

 

 

 


