
 

 

 

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: Adéla Zrzavá 

 
Stručný popis partnerské zahraniční organizace 

Stáž se uskutečnila v organizaci GGZ Noord Holland Noord (volný překlad: Institut duševního 
zdraví v regionu NHN). V roce 2011 poskytovala tato organizace podporu 12 306 klientům, a to 
prostřednictvím 1360 pracovníků (včetně administrativy a technických pracovníků). GGZ NHN je 
dominantním poskytovatelem péče osobám s duševním onemocněním v regionu NHN (cca 80%). 

Systém péče, pomoci a podpory osobám s duševním onemocněním v NHN je vystaven na 4 
základních pilířích: akutní léčba, speciální léčba, forenzní léčba, komunitní péče – FACT týmy. 

GGZ NHN se snaží propagovat myšlenku zavádění FACT týmů do dalších regionů Nizozemska i 
do zahraničí. Peer konzultant v jejich pojetí funguje jako neoddělitelná součást FACT týmu, který je 
jinak složen z řady odborníků (psycholog, psychiatr, case manageři,…).  
 
Program stáže 
 
Pondělí 

V pondělí jsme odletěli z České republiky do Nizozemska. Doprava do města Alkmaar a 
ubytování zabraly celé dopoledne. Od 14:00 byl pro nás přichystán v místním středisku GGZ NHN v 
Oude Hoeverweg 10 uvítací program. Seznámili jsme se s hlavními holandskými organizátory celého 
týdne – Annette Furnemont a Michielem Bählerem.  

Kromě základních údajů o GGZ NHN a organizaci celého týdne jsme vyslechli přednášku o 
recovery (kde kladli důraz na naději, sebeurčení a vlastní řízení života, odpovědnost, zaměřenost na 
jedince jako individualitu a zacílenost na silné stránky člověka) a příběh Annette, která nyní pracuje 
jako koordinátorka peer konzultantů v GGZ NHN. Annettino vyprávění má v sobě sílu zvláště pro její 
přesvědčení o uskutečnitelné cestě k recovery pro každého. Dostali jsme za úkol do čtvrtka 
vypracovat prezentaci vlastního příběhu – „Věřím v recovery, protože…“ 
 
Úterý 

V úterý dopoledne jsem společně se svou kolegyní navštívila pracoviště FACT týmu v Heiloo. 
Přivítala nás Pauline Noordermeer, která nám představila program našeho dnešního společného 
dopoledne. Nejprve jsme se zúčastnily porady FACT týmu (speciálně kvůli nám se celá porada 
odehrávala v anglickém jazyce) – tato porada se koná každý den od 9:00 a účastní se jí všichni 
členové FACT týmu. Porada byla zaměřená ryze prakticky a věcně k jednotlivým klientům. Během 
porady tým využíval projektor k zobrazování aktuálního stavu databáze práce s klienty. Systém 
databáze, záznamů porad a práci s celým softwarem nám následně po poradě vysvětlil vedoucí týmu. 
Dále jsme společně s casemanagerem navštívily jednoho klienta v chráněném bydlení a strávily s ním 



 

 

celou schůzku. Na konci naší návštěvy FACT týmu jsme se seznámily s místním peer konzultantem – 
v tomto týmu pracuje pouze 2 dny v týdnu, funguje i v dalších týmech. 

Úterní odpoledne jsme byli rozděleni do dvou skupin – peer konzultanti a ostatní pracovníci. 
Zúčastnila jsem se programu pro ostatní pracovníky, který vedla Jeanette de Grand. Skupinová práce 
byla pro mě osobně velice obohacující – vedli jsme diskuzi nad oblastmi, které jsou nebo by pro nás 
mohli být omezující např. našimi obavami v zavádění praxe peer konzultantů do péče o lidi 
s duševním onemocněním. 
 
Středa 

Ve středu dopoledne jsme opět navštěvovali různá pracoviště. Já a moje kolegyně jsme 
navštívily znovu Heiloo, a to pozůstatky z velkého psychiatrického ústavu – akutní/krizové oddělení a 
kliniku pro osoby s duální diagnózou (forenzní péče). Kontaktní osobou byl pro nás Henk Hut, který 
nám představil systém péče o lidi s duševním onemocněním – základní principy a poslání. Návštěva 
obou oddělení pro nás byla silným zážitkem pro možnost srovnání s psychiatrickou péčí v naší 
republice. Pro praxi peer konzultanta bylo užitečné setkání s „pracovníkem se zkušeností“. Byl to 
zaměstnanec, který se neoznačoval za peer konzultanta – chybělo mu potřebné vzdělání – ale 
pracoval v podobném duchu a se stejným manuálem. 

Středeční odpoledne bylo vyhrazeno pro osobní volno. 
 
Čtvrtek 

Celý den byl naplněn přednáškami a skupinovou prací: Teorie a praktická ukázka supervize 
peer konzultantů (dle mých zkušeností obdoba Balintovské skupiny), Představení knihy „Stezka 
k recovery“ (manuál peer konzultantů v GGZ NHN přeložený z anglického originálu „Pathway to 
Recovery“ Kansaské univerzity), Prezentace vlastních příběhů víry v recovery (peer konzultantů i 
pracovníků). 
 
Pátek 

Dopoledne proběhla společná závěrečná skupina věnovaná zodpovězení našich otázek a 
uzavření celého týdne. Odpoledne jsme se již vraceli zpátky do České republiky. 
 
Vlastní postřehy a nápady 

 Seznámili jsme se se základními obrysy praxe peer konzultantů v NHN, ale již v Nizozemsku 
bylo možné vysledovat odlišnost kultury – je zapotřebí při implementaci brát ohled na české 
prostředí.  

 Pro mě jako osobu provázející peer konzultanta byl stěžejní důraz na kolegialitu – peer 
konzultant není klient, nemohu o něj „pečovat“ a přejímat za jeho zdravotní stav 
zodpovědnost. 

 
Návrh využití informací a postřehů ze stáže v rámci projektu (vzdělávací program pro peer 
konzultanty, placená stáž peer konzultanta v organizaci) 

 Rozsah vzdělávání peer konzultantů – holandští kolegové doporučují, že by peer konzultant 
měl mít znalosti o recovery, měl by znát organizaci, ve které pracuje, a systém služeb v naší 
zemi. Důrazně varují před převzděláváním peer konzultantů – např. dle jejich názoru je 
zbytečná znalost psychiatrických diagnóz. Naopak kladou důraz na supervizi. 

 Nadchl mě manuál „Pathway to Recovery“ – zjistit možnosti jeho využití v ČR, realizovat 
překlad. 

 


