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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: 23. 9. 2013 

Místo: Plzeň 

Vypracovala: Markéta Hofmanová 

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) 

 

 

 

Popis partnerské zahraniční organizace  

 

Partnerská organizace Noord Holland Noord v Nizozemí používá při své práci s duševně 

nemocnými lidmi peer konzultanty. „Peeři“ jsou lidé, kteří mají svou vlastní zkušenost 

s duševním onemocněním. PK jsou plnohodnotnými členy skupin, které pomáhají nemocným 

lidem. Organizace Noord Holland Noor pracuje s PK několik let - jde o projekt, který se již 

běžně využívá v dalších zemích světa.  

 

V severním Holandsku Organizace spolupracuje s více jak stovkou Peer konzultantů, kteří 

pomáhají v různých organizacích. Ať se jedná o práci v nemocničních zařízeních či FACT 

týmech. Hlavní ideou konceptu je stáhnout počet nemocničních lůžek na minimum, jelikož je 

prokázáno, že u lidí s duševním onemocněním, kteří byli jednou hospitalizovaní, počet pobytů 

v nemocnici narůstá.  

 

Úlohu nemocničních léčeben přebírají FACT týmy, které plnohodnotně nahrazují jejich  

pomoc lidem, kteří trpí jakýmkoliv druhem duševního onemocnění. Plně funkční FT se skládá 

z psychiatrů, psychologů, sociálních pracovníků, zdravotních sester a samozřejmě peer 

konzultantů. Výhodou FT je propojení všech členů týmu. V případě krize klienta ví o jeho 

problému celý tým, který je schopen včasně zareagovat. Výhodou využití peer konzultantů 

v léčbě duševně nemocných lidí je osobní zkušenost s touto nemocí. PK může pomoci 

nahlédnout vyškoleným lidem do nitra klienta a poskytuje základní znalosti o problematice. 

Velmi důležitá je vlastní zkušenost pro klienta, který si uvědomí, že není ve své životní situaci 
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sám a má někoho, s kým se může o své problémy podělit. Náplní PK je taktéž zapojení 

klientů do života, sdílení radostí a volnočasových aktivit s klienty. Služby FACT týmu 

využívají klienti: v krizi, pokud nejsou schopni postarat se sami o sebe, když chtějí předejít 

hospitalizaci na klinice, při somatických problémech, pokud se jim mění léčba, v případě 

velké životní změny (úmrtí v rodině, změna práce…) a pokud potřebují injekční aplikaci léků 

od zdravotní sestřičky. 

 

 

Program stáže 26. – 30. srpna 2013 

 

Pondělí 26. 8. 

příjezd a setkání skupiny, představení projektu 

 

Úterý 27. 8.  

Místo: Oude Hoeverweg 10, Alkmaar, místnost Branding 2) 

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) 

 

rozdělení na dvě části  

 

Peer specialisté: 

Spolupráce mezi organizací FACT a peer specialisty a role specialistů v týmech 

 

Středa 28.8. 

12.00 rozdělení do malých skupinek -navštívení různých míst.  

 

Noordoost 

kontaktní osoba: Wanda de Wijn 

adresa: Drechterwaard 100, 1824 DX 

Alkmaar 

 

Čtvrtek 29. 8.  

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 a Michiel Bähler) 

16.00 –17.00 čas na dotazy a diskuse 

 

Pátek 30. 8. 

Závěrečné setkání s Annette Furnemont, Jeanette de Grand a dvěma 2 peer specialisty 

předání dárků, rozloučení 

Návrat do Prahy 
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Vlastní postřehy a nápady 

 

Zapojení PK do skupiny mě nadchlo. Nejužitečnější pro mě bylo vidět PK v praxi. Seznámení 

s Wandou de Wijn pro mě bylo neskutečně přínosné povzbuzující a nabíjející. V průběhu 

stáže v Holandsku jsem potkala 7 PK, kteří mě obohatili o své zkušenosti s prací s duševně 

nemocnými klienty. Otevřeně hovoří o svých životních cestách. Jsou pozitivní, podporující, 

milující. Ví, že není potřeba klientovi dávat rady. Jde o podporu, empatii, cit, lásku, vcítění se 

- zkrátka o lidskost! 

 

Ráda bych při práci s klienty použila i neverbální techniky. Myslím, že je velmi důležité trávit 

čas volnočasovými aktivitami - ať už jde o lehké sporty, výlety, kulturu, malování, ruční 

práce, vzdělávání se. Klienti velmi potřebují cítit, že jsou schopni trávit čas plnohodnotným 

způsobem jako běžní lidé bez duševních poruch. 

 

Návrh využití informací a postřehů ze stáže v rámci projektu  

 

Velmi se mi líbil WRAP - wellness Recovery action plan, což je takový plán krize.  

Každý klient si píše svůj vlastní wrap individuálně. Jde o nástroj, s nímž se může v případě 

krize pracovat. Klient si jej vytváří na základě své vlastní zkušenosti. Začíná vypsáním toho, 

kdy se cítí dobře a v jakém případě se cítí špatně - jak to může změnit. Zapisuje se do něj, 

jaké situace klientovi pomáhají cítit se dobře, spouštěče, post krizový plán, dovednosti a 

komunikace atd… 

U lidí, kteří si vypracovali WRAP, bylo vypozorováno zlepšení. 

 

Kniha Pomoz sám sobě - jde o knihu, která vznikala dva roky za pomocí uživatelů a školitelů 

v USA. Klient vyplní list s různými otázkami, po nějakém čase vyplní stejný list znovu, oba 

se porovnají a je možno vypozorovat zlepšení. Knihu používají PK při setkávání klientů. 

Setkání trvá 2 hodiny, scházejí se jednou za 14 dní. Povídají si, řeší otázky osobního typu - 

spiritualita, intimita, sexualita, rodina. Jde o formu komunikace, sdílení, vyjádření se, 

projevení vlastního názoru, poznání. 

 

Proces uzdravení - jde o krátký vlastní příběh, ve kterém je člověk schopný říct, proč věří 

v uzdravení. Může čerpat ze své vlastní zkušenosti, ze skutečnosti lidí ve své rodině, okolí, 

klientů. Jde o motivaci, šíření pozitivní zkušenosti a víry, že TO JDE. 

 

Ráda bych v budoucnu pracovala s těmito prostředky, jelikož mi připadají velmi užitečné. 

Dále bych pokračovala v pozitivním jednání s klienty, jelikož jsem v Holandsku na vlastní oči 

viděla, jak je důležité a že to funguje. 
 


