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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. – 30. 8. 2013  
Místo: GGZ Noord-Holland-Noord 
Vypracoval/a: Klára Nová  
Organizace: Ledovec, o.s.  

 
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) 
 
 
Stáž probíhala v organizaci GGZ Noord-Holland-Noord podporující osoby s duševním onemocněním 
na severu Holandska. Systém péče zde je složen ze 4 základních divizí: akutní divize (nemocniční 
lůžka, intenzivní domácí péče), specializovaná divize (zaměřující se na užší skupinu klientů např. 
mladistvé, autisty…), forenzní divize a komunitní péče. Do komunitní péče patří tzv. FACT týmy 
(flexible assertive community treatment). Na území, kde žije 650 000 obyvatel, působí 12 FACT týmů. 
Ty se zaměřují na péči o duševně nemocné v jejich přirozeném prostředí. Součástí týmu je kromě 
psychiatra, psychologa a sociálního pracovníka i peer konzultant, tým má přibližně 11 členů. 
 
 Pondělí 26. 8.  
– cesta z Prahy do Alkmaaru  
– odpočinek  
– setkání skupiny + představení projektu  
 
Úterý 27. 8.  
Místo: Oude Hoeverweg 10, Alkmaar, místnost Branding 2 (3 patro)  
10.00 – 13.00  
- Příběh uzdravení a zadání úkolu (Annette Furnemont)  
- Představení pojetí uzdravení a jeho realizace (Annette Furnemont)  
- Vize uzdravení (Michiel Bähler)  
- Obecné informace o GGZ NHN (Katinka Kerssens)  
14.00 – 16.00  
Skupina se rozdělí na dvě části – poskytovatele péče a peer specialisty  
Peer specialisti půjdou (s tlumočníkem) do podpůrné skupiny HEE a zbytek zůstane v Oude 
Hoeverweg 10.  
1. skupina: Spolupráce mezi organizací FACT a peer specialisty a role specialistů v týmech  
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Místo: Oude Hoeverweg 10, Alkmaar, místnost Branding 2 (3 patro)  
2. skupina: podpůrná skupina HEE (Wanda van Wijn, Niek Pijnaker)  
místo: Drechterwaard 100, Alkmaar   
 
Středa 28.8.  
08.45 – 12.00  
IHT-team  
kontaktní osoba: Henny de Gier  
adresa: Piet Ottstraat 2, 1741 NX Schagen  
telefon: + 31 224 – 21 13 11 (reception)  
13.00 – 15.00  
WRAP (Annette Furnemont)  
místo: Oude Hoeverweg 10, Alkmaar, room Branding 1 (3rd floor)  
 
Čtvrtek 29. 8.  
místo: Oude Hoeverweg 10, Alkmaar, místnost Branding 1 (3 patro)  
09.00 – 10.00 vysvětlení a skupinová supervize úkolů (Walter van Gelder)  
10.00 – 10.30 přestávka  
10.30 – 11.00 krátká schůzka a diskuse (Walter van Gelder)  
11.00 – 12.00 představení (záznamové) knihy a diskuse (Annemiek Botman)  
13.00 – 16.00 práce na vlastním příběhu o uzdravení podle zadání (Annemiek Botman, Annette 
Furnemont and Michiel Bähler)  
16.00 – 17.00 čas na dotazy a diskuse  
 
Pátek 30. 8.  
místo: Oude Hoeverweg 10, Alkmaar, místnost Bloemenveld 9 (2 patro)  
Závěrečné setkání s Annette Furnemont, Jeanette de Grand a dvěma peer specialisty  
 
Pokusím se shrnout, co si ze stáže v Holandsku odvážím. Myslím si, že jsem si udělala celkem dobrou 
představu o tom, jak je peer konzultant zapojen v organizaci GGZ NHN do služeb péče o duševně 
nemocné. Jeho hlavním nástrojem při práci s klienty je jeho vlastní příběh zotavení. Pokud je člověk 
s vlastní zkušeností dostatečně otevřený při kontaktu s druhým člověkem, který se sám potýká 
s duševním onemocněním, může mu sdílením svého příběhu dodat sílu a odvahu k tomu, aby ve 
svém životě něco změnil. Další věcí, která mi utkvěla v paměti je, že peer konzultant by měl být při 
své práci „líný“ To znamená, že by se měl klienta hlavně doptávat, dávat mu prostor a vyvarovat se 
předávání rad.  
 
Po absolvování stáže a po tom, co nám odešel další kandidát na peer konzultanta, mě napadalo, že to 
musí být na člověka opravdu velký nápor. Peer konzultant vnímá, že se pro klienty stane určitým 
vzorem. Budoucí kolegové by proto měli jeho obavy zmírňovat. Mluvit s ním o tom, že nikdo nejsme 
neomylný, že budou mít pochopení proto, když se nebude cítit dobře apod.  
 
Velkým zážitkem pro mě byl výlet na kolech k moři, který jsme podnikli hned první den a jehož 
atmosféra se jen těžko popisuje. Nezapomenu ani na společné sdílení vlastního příběhu uzdravení.  
Během toho jsem si sama vyzkoušela, jak silné a inspirativní je poslouchat lidi, kteří překonali 
náročné období svého života a teď jsou posíleni touto zkušeností.  
 
 


