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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. - 30.8.2013 
Místo: GGZ Noord Holand Noord, Alkmaar 
Vypracovala: Benešová Irena 
Organizace: Zahrada 2000 o.s.  
 
GGZ Noord Holand Noord  je nizozemskou organizací, která poskytuje zdravotní a sociální péči 
osobám s duševním onemocněním v oblasti severního Holandska. Jejím posláním je péče o klienty 
především v jejich domácím prostředí, předcházení hospitalizace, začleňování klientů do společnosti 
a podpora při uplatnění se na trhu práce.  
Tato péče je rozdělena na čtyři divize:   komunitní péče za pomocí FACT týmů, forenzní péče, 
intenzivní péče ( psychiatrické kliniky), krátkodobá péče. 
GGZ NHN  neustále zkvalitňuje své služby zaváděním nových poznatků do praxe. Jedním z nich je 
uvedení peer konzultanta do týmu FACT, které tvoří specialisté např. psycholog, psychiatr, zdravotní 
sestra, sociální pracovník a další.  GGZ NHN se snaží propagovat tento systém peer specialistů 
v týmech nejen v dalších oblastech Holandska ale i v zahraničí. V severním Holandsku pracuje 
prozatím  12 těchto FACT týmů.  
 
Pondělí 26.8.2013  
Během pondělí naše skupina odcestovala z Prahy do Amsterdamu, pak vlakem do města Alkmaar, 
kde jsme byli ubytováni v hotelu Amrath. Odpoledne proběhlo zahájení projektu. 
 
Úterý 27.8.2013 
GGZ NHN, Oude Hoeverweg 10, Alkmaar 
Byli jsme seznámeni s odborníkem FACT týmu Michielem Bahlerem a peer specialistkou Annette 
Furnemont . 
Annette Furnemont nám vyprávěla o svém osobním příběhu, o své cestě hledání naděje , víry, osobní 
vize,  znovunalezení smyslu života a sebeúcty. Spolu s Michielem Bahlerem nám představili pojem 
uzdravení (recovery).  
 
Středa 28.8.2013  
FACT - Enkhuizen 
Ve středu jsme se rozdělili do menších skupin. Měli jsme možnost seznámit se s dalšími pracovišti 
GGZ na různých místech. Navštívila jsem centrum ve městě Enkhuizen. Zařízeními nás provázela peer 
specialistka Annemiek Botman, která pracuje jako člen týmu FACT už několik let. Prošli jsme 
chráněnými dílnami, centrem denních aktivit a navštívili jsme i obchod s výrobky klientů a velmi 
pěknou galerii. Setkání s klienty a přijetí naší návštěvy bylo příjemné a pro obě strany přínosné.  
Ostatní skupinky navštívili např. psychiatrickou kliniku, chráněné bydlení a centra denních aktivit. 
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Odpoledne nás seznámila Annette Furnemont s pojmem krizový plán WRAP ( Wellnes Recovery 
Action Plan), což je stěžejní plán nejen pro práci peer konzultanta, ale především pro jeho vlastní 
život.  
 
Čtvrtek 29.8.2013 
GGZ NHN, Oude Hoeverweg 10,Alkmaar 
V dopoledních hodinách proběhla cvičná ukázka supervize peer specialistů pod vedením Waltera van 
Gelder. Všichni z naší skupiny měli od úterý vlastní úkol – představit svůj osobní příběh a prezentovat, 
proč věříme v uzdravení. Odpoledne nám představila Annemiek Botman knihu „Pathway to 
Recovery“ („Cestičky k uzdravení“), se kterou pracuje ve skupině klientů. Při pravidelných schůzkách 
pracují s touto knihou, obsahující 12 kapitol, týkajících se např. práce, koníčků, rodiny apod.  
 
Pátek 30.8.2013 
GGZ NHN, Oude Hoeverweg 10, Alkmaar 
V pátek jsme měli možnost poznat peer specialistku Stefanii, která pracuje v oblasti forenzní péče.  
Později jsme zhodnotili celý týden, byly zodpovězeny dotazy k dokumentaci týkající se práce peer 
konzultanta.  
 
Práce peer specialisty mě zaujala především pro jiný přístup, který se liší od práce odborníků sdílením 
vlastního příběhu, budováním odlišného vztahu s klientem. Posláním peer konzultanta je především 
předávání víry v uzdravení, pomoci při hledání odvahy, vnitřních sil a kvalit člověka. Je to cesta, která 
se nepodobá žádné jiné. Peer specialista je mostem, propojením mezi odborníky a klienty s duševním 
onemocněním, je důležitým přínosem pro obě strany – pro klienta i pracovní tým.  
 
Přestože je systém poskytovaných zdravotních a sociálních služeb v našem státě odlišný od systému 
v Holandsku (zdravotní a sociální systémy jsou zde propojeny, spolupracují), je důležité, abychom 
přinesli roli peer konzultanta i k nám do České republiky.  
 
Tým by neměl zapomínat na to, že peer konzultant je rovnocenným členem týmu, že má stejnou 
odpovědnost jako ostatní. Přesto se musí zvážit i riziko, že může přijít krize a přizpůsobit tomu 
podmínky v jeho práci.  
 Přínosem pro mě bylo zjištění, že součástí krizového plánu je i post-krizový plán, což přináší klientům 
další možnost, jak lépe zvládat návrat z dlouhodobější léčby do domácího prostředí. 
 
Zaujala mě kniha „Pathway to Recovery“, líbil by se mi volný překlad a myšlenka, že by se peer 
konzultant a jeho tým klientů mohl podílet na průběžném vytváření tematicky podobné knihy nebo 
časopisu (např. s použitím vlastních kreseb a obrázků klientů, fotografií, novin apod.). 
 
Bude pro mě velmi cenné, pokud se budeme vzájemně obohacovat o zkušenosti, projednávat 
případné problémy nebo sdílet úspěchy formou setkávání či formou emailu, ať už jde o tým peer 
konzultantů nebo tým přímých nadřízených.   
 
Vidím v tomto způsobu práce velký potenciál. Nejen, že nás  přiblíží  lidem s duševním onemocněním, 
ale pomůže bezpečněji a rychleji zvládat průběhy jejich onemocnění a snadněji předcházet relapsům. 
Tímto děkuji organizaci CRPZD za možnost účastnit projektu „Zapojení peer konzultantů do péče o 
duševně nemocné“.  

 
 


