
 

 

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 

Mgr. Agáta Zajíčková 

 

1. Stručný popis partnerské zahraniční organizace 

GGZ – organizace poskytující psychiatrickou péči v Holandsku (Severním Nizozemí). 

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 úzce propojené. Klient z ní nemůže tak snadno vypadnout. 

Mobilní péči zastávají tzv. FACT týmy (Flexible Assertive Community Treatment), což je 

mobilní tým sestávající se zhruba z 1 psychiatra, 1 psychologa, 1 peer specialisty, několika 

sester, sociálních pracovníků…., celkem asi 10 lidí. V GGZ působí celkem 12 FACT týmů.    

2 Program stáže:  

Pondělí 10.6.     

Dověděli jsme se něco o konceptu zotavení (recovery), co je třeba k tomu, stát se peer 

specialistou. Byl nám představen softwarový program, používaný k rozvoji dialogu mezi 

klientem a těmi, kdo jej mají v péči.   

Úterý 11.6.   

dopoledne: Návštěva denního centra v Den Helder. Prohlídka centra, komunikace 

s pracovníky i klienty.  

odpoledne: Peer skupina pro klienty.  Představení metodiky skupinové práce.  



 
Středa 12.6.     

 Návštěva FACT týmu v Schagen. Účast na ranní poradě týmu,představení práce FACT týmu, 

návštěva denního centra, rozhovor s peer specialistkou.  

Čtvrtek 13.6.     

Dobrovolník GGZ Walter nám představil skupinovou supervizi – modelová situace. 

Představení knihy „ De weg naar herstel“ – přeložená z amerického originálu. Diskuse na 

předem zadané téma: Věřím v úzdravu, protože…… 

Pátek 14.6.       Závěrečná diskuse a otázky ( GGZ; běžný den peera, práce s příběhem, 

protikrizový plán. 

3. Postřehy a nápady: 

Peer konzultant by měl být někdo mezi odborníkem v bílém plášti a pacientem samotným, 

tedy pacientem, který sám „má klíče“. Jednou z podmínek jeho práce je znalost prostředí, ve 

kterém pracuje, tedy sociální služba, potažmo systém psychiatrické péče. Další je znalost 

účinků léků, hlavně vedlejších. Nejdůležitější je umění pracovat se svým vlastním příběhem. 

Je třeba vybrat z příběhu to podstatné, zdůraznit kvality, nezahlcovat klienta intimnostmi. 

Peer specialista by měl také vědět něco o  konceptu zotavení.  

Recovery – zotavení – je akce, průběh, práce na sobě.  Uděláš krok, pak další krok vpřed na 

pomyslném schodišti, obvykle je peer o jeden či dva schody nad klientem, ale oba se mohou 

dostat do situace, kdy je to naopak.  

Na práci peera je důležitý jeho přístup ke klientům a komunikační dovednosti. 

Přístupy peera by měly být: autenticita, stabilita, empatie, respekt pro druhé, blízkost, či 

odstup od lidí, věnování prostoru druhým.  

Jeho jazyk má být jasný, bez lékařských výrazů.  Měl by umět naslouchat, dodržovat určitou 

strukturu diskuse, konfrontovat ty, s nimiž mluví, s jejich názorem, pracovat s tichem 

(mlčením), řečí těla (nonverbální komunikací). Pomáhá přirozená konverzace, ne se vyptávat, 

doptávat.  

4. využití informací 

Pro ČR je v souvislosti s plánovanou transformací psychiatrické péče důležitá informace, že 

nejprve je třeba postavit mobilní týmy, pak teprve zrušit lůžka. Při změně systému, než si 

klienti zvyknou na nový, je třeba dost postelí a také tým funguje asertivně a vyhledává nové 

klienty.   

Při přímé práci s klienty v ČR bych ze své stáže uplatnila zejména:  



 
Otázka po úspěchu – Co se vám v životě povedlo, co jste dokázali?  

Při představování říkáme, jsem peer specialista, mám zkušenost s duševním onemocněním, 

užívám léky. (neříkám, co mi je). Pokud řekne klient: „jsem schizofrenik“, ptáme se, co to pro 

něj znamená, snažíme se odvést pozornost od diagnózy. Klient není diagnóza!  

Snažíme se najít jeho pozitivní stránky klienta, někdy musíme holt pracovat s někým, kdo 

nám není vůbec sympatický.  

Vlastní zkušenost s nemocí nestačí k tomu, být peer specialista. Je třeba říci klientovi, že 

mám stejnou zkušenost a dát mu naději, vzor a důkaz – sebe. Je třeba podporovat klienta 

v tom, aby sám řešil své problémy.   


