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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:Alkmaar Holandsko    
Vypracoval/a: Hošťálková  
Organizace:Sdružení Práh 
 
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 
 
Partnerská zahraniční organizace:  
Jednalo se o organizaci GGZ Noord-Holland-Noord. Vznikla na základě spojení menších organizací. 
Společným cílem je podporovat osoby s duševním onemocněním v regionu severního Holandska.  
Tento region byl postupem času rozdělen podle hustoty obyvatelstva na menší celky, a tak aby péče 
o duševně nemocné probíhá v dostupném prostředí klientů.  Péči rozdělují do 4 oblastí :  
nemocniční, komunitní, forenzní, akutní.  Nyní zde spadá 12 FACT týmů.  
 
Program stáže: 
pondělí 26.8.- vzájemné představení, ubytování v hotelu, stmelovací výlet  
 
úterý 27.8.- představení „stěžejních“ odborníků Michiel Bahlera a Annette Furnemont. Seznámení s 
procesem zotavením, popis GGZ v kontextu Holandska, pozice Peer konzultanta, základní 
charakteristika FACT týmů 
 
středa 28.8. - rozdělení do menších skupin a exkurze do různých zařízení. Návštěva GGZ v městě 
Enkhuizen, představení tamních organizací pro osoby s duševním onemocněním. Po celou dobu se 
nám věnovala peer konzultanka Annemik. Poté odpolední program v Alkmaaru zaměřený na 
Krizový plán WRAP (wellness recovery actiion plan) 
 
čtvrtek 29.8. - dobrovolník-odborník na komunikační dovednosti popisoval Skupinovou supervize 
pro peer konzultanty. Odpoledne peer konzultantky Lina a Annemik popisovaly, jak pracují s 
pracovním sešitem Pathway do recovery. Poté sdílení osobních příběhů a zdůvodňování, proč 
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věříme v úzdravu.   
 
Čtvrtek 29.8. - popis náplně práce peer konzultankty pracují na odděleních forenzín psychiatrie, 
zavěrečné hodnocení a sdílení dojmů 

 

Vlastní postřehy a nápady 
Přeneslo se na mne velká míra optimismu a nadšení z vytváření nové pozice. PK musí být „líný a 
hloupý“ - tzn. doptávat se, pracovat s vlastním příběhem a nedávat rady. Uvědomila jsem si, jak je 
zásadní mít dostatečně vykomunikovanou  pozici PK v týmu, organizaci. A také doporučení do 
budoucna, že je důležité koncepčně podchytit už samotný výběr pracovníka. Má mít podobnou 
pozici jako další kolegové z týmu, zároveň je odlišný a musí se na to myslet ve všech okamžicích 
zavádění do organizace. Dle mého názoru nebyl vhodný brzký přílet a  také návrat. Bylo pro mne 
zajímavé si uvědomit, že některá probíraná témata znám a mohu se více zaměřit na odlišnosti v 
jejich praktikování (psychosociální rehabilitace, protikrizový plán, supervize). Holanďané mají jinou 
mentalitu, takže u některých z navržených postupů, musíme zohledňovat naše podmínky. Často 
nešlo poznat, kdo je klient a kdo pracovník. Velice mne oslovilo setkání s několika peer konzultanty. 
Sami sdělovali, že pozice peera jím pomáhá k vlastní úzdravě. Všichni peeři, s kterými jsem se 
setkala, působili nadšeně a spokojeni. Nejčastější slova, která během stáže zaznívala, byla naděje, 
výzva, úzdrava.  Stáž byla pěkně připravená a byla pro mne i pro organizaci přínosná.  
 

 

Návrh využití informací a postřehů ze stáže v rámci projektu (vzdělávací program pro peer 
konzultanty, placená stáž peer konzultanta v organizaci) 
 Získané informace (včetně svých osobních dojmů a komentářů) jsem odprezentovala kolegům v 
organizaci. Pomohlo nám to lépe se připravit (a připravovat) na závědění PK do organizace a snížení 
obav.  


