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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: 27. -31. 8. 2013 
Místo: Alkmaar, GGZ – Noord Holland Noord 
Vypracoval/a: Mgr. Michal Balabán 
Organizace: PDZ Chrudim 

 
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) 
 

 
 
Partnerská organizace je GGZ – Noord Holland Noord. Jedná se o organizaci, která formou zejména 
komunitní péče pracuje s duševně nemocnými. Využívá přitom nejmodernější poznatky komunitní 
péče. Součástí  tzv. FACT týmů jsou i peer konzultanti, kterých je v organizaci 26.  
Jedná se organizaci,  která pokrývá zhruba ¼ území Holandska. 
 
Pondělí 26. 8.  
Odjezd a zahájení projektu. 
 
Úterý 27.8. 
Program stáže byl velmi hezky připraven. Jednak jsme měli úvodní setkání na adrese GGZ. Zde se nám 
věnovali Annette (šéf resp. koordinátor peerů).  A také Michiel Bähler – psycholog z této organizace. 
Klíčovým slovem je termín „recovery“ nebo-li „uzdravení“. 
Odpoledne jsme šli do podpůrné skupiny HEE. Zde jsme se účastnili skupiny , která se koná 1xza 14 
dní.  
 
St. 28.8.  
Naše skupina jela do malého městečka Enkhuizen. Moc hezky se o nás starala Annemiek Botman A 
její kolega Hans. Prohlédli jsme si sídlo jejího FACT týmu. Tedy týmu, který má na starosti péči o 
klienty. Byli jsme též ve dvou chráněných dílnách – vyráběli se zde různé věci obrázky, keramika a též 
se prodávaly. 
Odpoledne byl tématem tzv. WRAP – Wellness rehabilitation action plan. 
 
Čt.29.8. 
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Dopoledne jsme měli setkání se supervizorem Waltrem. Je dobrovolníkem. Pak jsme měli setkání 
s Annemiek. A dále byla práce na vlastním příběhu. S tématem proč věřím v uzdravení? Některé 
příběhy byly velmi silné. 
 
Pá. 30.8. 
Byo setkání s Annette a Jeanette. 2 peery. Zvláště práce Jeanette mne velmi zaujala. A přijde mi velmi 
těžká. Protože pracuje na oddělení detence. A pracuje s lidmi jako pedofily, nebo s muži, kteří 
znásilnili ženu apod. 
 
Vlastní postřehy a nápady: 
Dříve rovněž bývala v Holandsku zejména stabilizace prostřednictvím medikace. Nyní je zaměření na 
silné stránky, cíle a sny uživatele péče. 
Nejdůležitější není diagnóza, ale že mohu žít šťastný život. 
Cílem práce s klienty je předcházení hospitalizaci. 
Podle mého zápisku v celé organizaci je 1.600 zaměstnanců. Mají 14.000 pacientů. A 180 lůžek na 
100. tisíc obyvatel. 
 
Jsou 4 divize: 
Divize akutního léčení, intenzívní domácí léčení – jezdí za pacienty třeba 3 -4 x denně. Je-li třeba. 
Divize specializované péče  
divize soudní psychiatrie a  
divize komunitního duševního uzdraví – existuje 13 FACT týmů 
Cílem je zotavení – zvládat svůj život. 
Zaujalo mne, že s pracovníky, kteří nebyli ochotni pracovat novým změněným přístupem - se 
rozloučili.  
 
Nyní uvádím větičky, které mne nejvíce oslovily. 
Uzdravení je proces. Neztrácet naději – věřit. 
Ne co je špatné, ale co je silné je nejdůležitější.  Svíčka zapálí další svíčku. Být expertem na svůj život. 
Respekt –odpovědnost-celostnost. 
Nedávat rady- jen se ptát. 
Podpora mezi peery navzájem, je velmi důležitá a ze setkání s peery jsem nabyl dojmu, že tato 
podpora  je opravdu silná. Peeři se 1x měsíčně setkávají. 
Důležité je sdílení zkušeností . A sdílení vlastního příběhu – v tom je síla peera. 
Poselství je: Mám v tebe naději a víru. Jednám s tebou jako rovný s rovným. 
Role peera je sdělit – je možné se změnit, máš tyto své silné stránky, používat svůj příběh. A též 
poslouchat a pokládat otázky. A též, že pracuji s procesem sebeuzdravení. 
 
Další zajímavé větičky či téze: Nic o mně beze mě. 
Úkol: vlastní příběh uzdravení. 
 
Ze setkání v Enkhuizenu: sdílí se emoce, a to kolektivně – tzv. councelling –kruh. Ze setkání se dělá 
zápis. Role putovního předsedy. Těžká práce a sport je pro uzdravení výborná. Schůzka je 1xza 14 dní. 
2 peeři svolají skupinu – tato pak pracuje samostatně. Cílem skupiny je recovery.  
 
Moc se mi líbí přístup: mám diagnózu no a co? To vůbec není důležité. Důležité je sdílení v těžkém 
období. Ono to přejde. Úkolem je přinést změnu. 
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Důležitý je tzv. WRAP –wellness recovery action plan. 
Byl přejat z USA asi před 2 roky. Je to nástroj. Tvoří si ho každý peer. Dělá se to podle vlastní 
zkušenosti. Je to o tom: co dělat, abych se cítil dobře. A abych si to udržel. Nebo co dělat, abych se 
vrátil na dobrou cestu. 
Zpomalit – zastavit. 
Je to pro každého. – různé diagnózy. Síla skupiny. Peeři vyučují skupinu. Ve skupině je třeba 12 lidí. 
Někteří odpadnou, někteří se přidají. 
Koncept je: důvěra – naděje - osobní odpovědnost 
Jde o každodenní udržování. Posilování vědomí, jak mi je, když se cítím dobře. Seznam věcí, které 
potřebuji, abych se cítil dobře. 
Naděje: mít sny, sebedůvěru – co mi naději přináší a co ubírá 
Osobní odpovědnost: pustit se role – cítím se jako oběť  
Udržovací skutečnosti: hodně spát, být v kontaktu s lidmi s kterými je mi dobře. 
Použiji denní udržovací plán –  aby bylo dobře. 
Nebo sadu nástrojů – když to nejde dobře. 
Vědomí, že může přijít krize – 9 bodů. Instrukce pro ostatní, jak se o mne postarat, když přijde krize.  
Např. budu velmi strohý, budu asi sedět a nic nedělat. Prosím, aby mi někdo vyvenčil psa, prosím, aby 
mi někdo uvařil. 
Řeknu co funguje – jaká terapie. Řeknu třeba nechci být hospitalizován. Chci jít do takové služby. 
 
Pak je postkrizový plán: třeba neuklízím – prosím o pomoc, na někoho jsem byl zlý – omluvit se, 
poděkovat podporovatelům  za pomoc. 
WRAP se dělá na 8-12 sezeních. Peer však není terapeut.  
 
Počáteční kolečko – cílem být tady a teď. 
Zeptám se – Kdo chce pracovat? – kdo má nějaké téma? 
Účastník vysvětlí problém. Pak jsou otázky ostatních. 
 
Je důležitá empatie: stabilita, být tolerantní,respekt, dávání prostoru,, vzdálenost, blízkost, 
asertivnost, zájem o druhé. 
 
Jasný jazyk: aktivní naslouchání, strukturovanost (řídím rozhovor), zodpovědnost za rozhovor, 
konfrontace (někdy nezbytná),zvládat ticho,nastavování hranic, neverbální komunikace. 
 
V závěru shrnutí.  
Důležitá je opravdovost –upřímnost . Vybírám si co otevřu, jak moc? 
Setkávání je 1x za 4 týdny – 1 a ½ hodiny, 8-10 lidí ve skupině. 
 
Existuje knížka o uzdravení. Účast na ní měli i uživatelé. 12 kapitol. 1 setkání  - 2 hodiny. 
Úvodní kolečko. Plán programu a také hry na odlehčení.  
Název knížky - Pěšinky k uzdravení. 
 
Je to pracovní kniha. Mohu do ní psát poznámky. Co pro mě znamená naděje. Cítil jsem beznaděj – 
teď už cítím naději. 
Dobré je začít myslet jinak.  
Knížka je plná otázek. Témata jsou velmi osobní. Vše se sdílí. Např. kapitola: Jsme na cestě. 
Jak překonávám překážky? Jaké mám koníčky? Co mě dělá radost? Učit se vzájemně poslouchat. 
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Za velmi důležitá pro klienty i peery je považována tato témata: Duchovnost – sexualita – 
spiritualita. 
Skupina má pravidla. Např. řeknu - určité věci budu muset říci týmu. Je to posilující.  
Kniha je svépomocná.  
Důležité je: naděje – odhodlání k akci  - odvaha ke změně – láska – zasloužení – přání dobrého –
sdílení – statečnost -  zvládání – je to možné -  příklady – ocenění – respekt – stejný přístup k sobě i 
druhým – podpora ostatních (přijmout jí) 
Odpovědnost-důstojnost-radovat se z maličkostí- přijetí – přání žít- být součástí společenství - rodiny- 
Vytvořit můj vlastní tým- mít život pod kontrolou- měnit postoje a stále být na cestě- nezakrnět – učit 
se - najít svoji cestu. 
Podívat se na svět jinak- upřímnost k sobě i ostatním – neobviňovat se z toho co bylo - neohlížet se co 
bylo- odpuštění sám sobě - spolehnutí na druhou osobu- není jeden začátek- je více příležitostí – živý 
příklad je víc než teorie. 
Zdraví-práce-rodina-peníze. 
Každému je pomoci. 
 
Peer staví mosty mezi profesionály a uživateli služeb. Zaměření na silné stránky klienta – to je moje 
role. Nastartovat klienty k pozitivním věcem. Dobré jít s klientem nakoupit, na procházku, na úřad, 
prostě s ním být. Je- li to nutné-  neomezený čas pro klienta – nabídnout. (V rámci možností) 
 Zhruba 70% času pracovat a být s klientem. 
Musí se zapisovat setkání s klientem. Zapisuje se i obsah. Jaké má klient sny. Zapisuje se průběžně i 
po konverzaci. Určitá hlavní linka. Nezapisují se třeba osobní věci. O zápisu se řekne klientovi 
dopředu. 
Nedávat diagnózy: to je mánie – to je deprese. O klienta se stará celý FACT tým.  
Peerové pracují i s rodinnými příslušníky. Peerové mají i kariérní postup. Rozdělujeme na junior a 
senior peers. 
 
Využití pro ČR:  mít a podporovat, co nejvíc lidí se svou zkušeností v psychiatrické péči, 
Přeložit knihu WRAP do češtiny. 
Přeložit knihu Pěšinky k uzdravení do češtiny. 
Udělat vše pro to, aby pozice peera v ČR nezanikla. Naopak se rozšířila. 


