
 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

 

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: 26.8. - 30. 8. 2013 
Místo: GGZ Noord Holand Noord, Alkmaar 
Vypracovala: Anna Audrlická  
Organizace: CRPDZ  
 
GGZ Noord Holland Noord poskytuje pomoc lidem s vážnými psychickými problémy. GGZ NHN je 
zodpovědné za rozvoj a provoz celé řady služeb pečujících o duševní zdraví v jednom z regionů 
severního Nizozemí. Poskytovaná nabídky je velmi rozmanitá - od krátkodobé i dlouhodobé léčby, 
poradenství, pomoci v domácnosti pro klienty kliniky a různé terapie až po centrum denních aktivit. 
Celé zdravotnické zařízení i jeho pobočky je propojeno vzájemnou spoluprací a kvalitním předávání 
informací. GGZ Noord Holland Noord bylo první organizací v Nizozemí, kde vznikl po roce 2000 tzv. 
FACT tým (funkční asertivní komunitní léčba), který má na starosti asi 200 klientů. V GGZ operuje 12 
takových týmů. Týmy jsou multidisciplinární, skládají se z cca 10 - 20 pracovníků (psychiatr, 
psycholog, case manažeři, specialista na návykové látky, pracovní terapeut, ale i peer pracovník 
(pracovník s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, nebo rodinný peer pracovník). GGZ má pro 
tyto pracovníky vytvořený vlastní vzdělávací program. 
 

Program 
V pondělí  v ranních hodinách proběhlo setkání skupiny účastníků praxe, následně přesun z Prahy do 
Amsterdamu, pak vlakem do města Alkmaar. V průběhu odpoledne byl účastníkům představen 
program stáže, zmapována očekávání a připomenuty povinnosti účastníků. Součástí odpoledního 
programu bylo také seznamování všech přítomných.  V úterý  27.8.2013 vedl setkání  Michiel Bahler a 
peer specialistka Annette Furnemont. V průběhu středy jsem doprovázela zraněnou účastnici 
v tamější nemocnici. Ve čtvrtek a v pátek byl precizována role peer konzultanta, podpůrné služby a 
součásti.  

 
Důležité výstupy:  

 Příběh je hlavním nástrojem peer konzultanta a je důležité, aby ho měl každý PK 
zpracovaný. Rozpoznání vlastního příběhu zotavení a sdílení pomáhá ostatním. Není 
jasná či přesná linie  

 V práci se peer konzultanti jednoznačně zaměřují více na silné stránky, vize, sny než na 
slabiny 

 Výraznou změnu dělá to, že peer konzultanti jsou rovnocenní členi týmu. Mají přístup do 
veškeré dokumentace, současně každý klient má jednu složku, od které píší  všichni 
(sociální pracovník, psychiatr, terapeut, peer pracovník atd.) 

 Zajímavá pro mě byla reflexe, že to nebylo snadné a že se stále učí – více se orientovat na 
silné stránky. A že to je věc celkového přístupu organizace.  
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 Recovery – zotavení – v jejich pojetí je to proces, který se neustále vyvíjí. Duševní 
porucha nezmizí, ale je to o způsobu, jak ji zvládat, jak rozvíjet dovednost, jak ji zvládat. 
Je to proces. „To, že svíčka zapálí další, ji nic nestojí“ – pracuje se zde hodně s konceptem 
předávání naděje a jejího sdílení.  

 Všudypřítomná snaha zvyšovat kompetence peer konzultanta – „ty jsi expres na svůj 
život“.  

 Hlavní poselství pro peer konzultanta: „být líný“ (hodně se ptát ostatních klientů) a „být 
hloupý“ ve významu právě „ty jsi expert na svůj život“.   Myšlenkou za peer 
konzltanty/peer specialisty je vědomí, že když někdy ztratíte víru sami v sebe, je důležité 
slyšet od ostatních, že ve Vás věří. Také sdílení, že věřím ve změnu, schopnost 
poslouchat, ptát se, nemít předsudky – to jsou z dalších kvalit/předpokladů PK.  

 Jedna z těžkostí, kterou sdíleli, že hodně odborníků si myslí, že jejich klienti/pacienti, 
nejsou připraveni na to se potkat s PK. To může být něco, co bude aktuální i v českých 
týmech a bude potřeba o tom mluvit.  

 

Pozice Peer konzultanta 
 Roli samotnou je obtížné definovat / popsat 

 Je to rozdílné pro každou organizaci. Popis práce dává spíš měřítko, ale je to jen rámec.  
 
 

 

Výstupy, které by bylo vhodné přenést do české praxe 
 Naplánovat intervize pro peer konzultanty, ale i nadřízené – může to být důležité, sdílet! 

 Pro metodické porady využít tabulku z prezentace, jako inspirace pro možné oblasti peer 
konzultanty 

 Vzít seznam otázek z Pathway to recovery – využít (poslat to lidem, nadřízený, aby to využili) 

 Skupiny vedené peer konzultanty – je možné rozvinout a pracovat zde s intervizními 
skupinami 

 Pracovat na manuálu systému práce s peer konzultanty – domluvit se s jejich nadřízenými  
 

 


