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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. 2013 – 30. 8. 2013 
Místo: Alkmaar, GGZ Noord Holland Noord 
Vypracovala: Dagmar Špinarová 
Organizace: Iskérka o.p.s., Chodská 534, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61 

 
Obsah zprávy:  

 stručný popis partnerské zahraniční organizace 
 program stáže 
 vlastní postřehy a nápady 
 návrh využití informací a postřehů ze stáže v rámci projektu (vzdělávací program 

pro peer konzultanty, placená stáž peer konzultanta v organizaci) 
 
Rozsah zprávy: 1 – 2 strany A4 textu 
 
GGZ Noord Holland Noord je organizace, která poskytuje psychiatrickou péči v severním Holandsku. 
V této organizaci v současnosti pracuje 27 peer konzultantů. Jejich hlavním pracovním nástrojem 
je vlastní příběh o uzdravení. 
 Dříve se psychiatričtí pacienti léčili hlavně pomocí medikace a hospitalizace. Ale dnes 
je to jiné, už není hlavním cílem při cestě k uzdravení braní léků a pobyt ve zdravotnickém zařízení. 
Díky intenzivnější domácí péči a práci peer konzultantů  je dnes v Holandsku 180 nemocničních lůžek 
na 100 000 duševně nemocných lidí a z toho 70 lůžek v oblasti severního  Holandska . 
  
Existují 4 oblasti péče (léčby): 

 psychiatrické kliniky 

 krátkodobá péče 

 forenzní péče 

 komunitní péče 
 
Všechny složky jsou vzájemně propojeny. Mobilní péči zastávají tzv. FACT týmy (Flexible Assertive 
Community Treatment).   V GGZ Noord Holland Noord působí celkem 12 FACT týmů. 
 
 Peer konzultanti jsou plnohodnotnými členy týmu. Není podmínkou vzdělání v sociální 
oblasti, někdy je to spíše na obtíž. Důležité je sdílení zkušeností s nemocí prostřednictvím vlastního 
příběhu. V týmech pracují společně s peer konzultanty i odborníci – psychiatr, psycholog, sociální 
pracovník, case manager. 
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Program stáže: 
Po: 26. 8. 2013 

 cesta z Prahy do Alkmaaru 

 ubytování a odpočinek 

 setkání skupiny + představení projektu 
 
 Út: 27. 8. 2013 

 místo Oude Hoeverweg 10, Alkmaar 

 setkání s peer konzultanty (Annette Rurnemont, Michiel Bähler), jejich příběhy 
o uzdravení, realizace a vize uzdravení 

 obecné informace o GGZ NHN (Katinka Kerssens) 

 odpoledne rozdělení do 2 skupin, peer specialisté šli do podpůrné skupiny HEE (setkání 
s Wanda van Wijn, Niek Pijnaker) 

 
 St: 28. 8. 2013 

 rozdělení do několika skupin a návštěva několika míst 
1. Overtoom (Peter Burger) 
2. FACT-wijkteam Alkmaar-Noordoost (Wanda de Wijn) 
3. FACT-wijkteam Alkmaar-Zuid (Annette Furnemont) 
4. FACT-wijkteam Enkhuizen (Annemiek Botman) 
5. IHT-team (Henny de Gier) 

 odpoledne WRAP (Annette Furnemont) 
 

Čt: 29. 8. 2013 

 místo Oude Hoeverweg 10, Alkmaar 

 vysvětlení a skupinová supervize úkolů (Walter van Galder) 

 představení záznamové knihy a diskuze (Annemiek Botman) 

 odpoledne práce na vlastním příběhu o uzdravení 

 dotazy a diskuse 
 

Pá: 30. 8. 2013 

 místo Oude Hoeverweg 10, Alkmaar 

 závěrečné setkání s Annette Furnemont, Jeanette de Grand a dvěma peer specialisty 

 návrat do Prahy 
 
Vlastní postřehy a nápady: 
Já osobně mám zkušenost s duševním onemocněním. Díky tomuto projektu budu pracovat jako peer 
konzultan  ve společnosti Iskérka o.p.s. v Rožnově pod Radhoštěm. 
 Myslím si, že práce peer konzultantů je velmi důležitá. Protože jsem sama prožila duševní 
onemocnění, přesně vím, jak se cítí lidé, když onemocní duševní poruchou, jsou hospitalizováni 
v psychiatrické léčebně, musejí brát léky a neví, co bude dál. Domnívám se, že jim mám co nabídnout 
- svůj životní příběh a naději na uzdravení. 
 V Holandsku i v jiných zemích celého světa již tuto zkušenost lidí s vlastním příběhem o 
uzdravení mají vyzkoušenou,  většinou s  pozitivními výsledky u nemocných. 
 Vím, že nemohu čerpat jen ze svých zkušeností z nemocí, která u mne proběhla , protože  
každá nemoc má svá specifika.  
Proto se těším na další vzdělávací semináře, které se mají uskutečnit v říjnu v Praze. A jsem si vědoma 
i  vzdělávání se v této oblasti v budoucnu. 


