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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. srpna 2013 
Místo: Alkmaar, Nizozemí 
Vypracoval/a: Mgr. Pavla Šelepová 
Organizace: Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 

 
 

 
 
Ve dnech 26. – 30 srpna 2013 jsem se zúčastnila odborné stáže v Nizozemí (Alkmaaru), 
kterou ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví (Praha) spoluorganizovala 
partnerská organizace GGZ Noord Holland Noord. 
 
 
Organizace GGZ Noord Holland Noord  je poskytovatelem péče zejména pro duševně 
nemocné v oblasti severního Holandska. Celá organizace zaměstnává asi 1600 
zaměstnanců ve více než 30 lokalitách. V jejich spádové oblasti žije asi 650 000 obyvatel 
(14 000 pacientů). Poskytovaná nabídka služeb je velmi rozmanitá. GGZ má  dlouholeté 
zkušenosti se zaměstnáváním i vzděláváním peer pracovníků přímo ve svých řadách – v tzv. 
FACT týmech (flexible ACT team), které začaly vznikat v Holandsku kolem roku 2000. Tým 
slouží cca pro 200 pacientů a tvoří ho asi 20 pracovníků různých odborností (např. psychiatr, 
case manager, sociání pracovník, psychiatrická sestra, pracovník pro duální diagnózy, 
vedoucí týmu, psycholog, pracovník podpory v zaměstnávání, peer pracovník, rodinný peer 
pracovník, sociálně-psychiatrická sestra, pracovník pro podporu rodiny ad.). Peer pracovníků 
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má organizace v současné době již 27. Díky FACT týmům, které se snaží předcházet prvním 
hospitalizacím také intenzivní domácí péčí, se tak podařilo významně snížit počet lůžek v 
regionu na více než polovinu oproti zbytku Holandska.  
 
GGZ Noord-Holland Noord nabízí léčbu ve čtyřech divizích: 

- Komunitní péče (12 FACT týmů na celou spádovou oblast) 
- Specializovaná péče (autisti, senioři, ADHD, poruchy příjmu potravy) 
- Akutní péče (intenzivní domácí péče) 
- Soudní psychiatrie 

 
 
Program stáže  
 
Pondělí 26. 8.  
V pondělí proběhlo setkání celé skupiny stážistů (4 budoucí peer konzultanti, 5 jejich 
nadřízených, 2 pracovnice příjemce, tlumočník), kde byl znovu představen celý projekt a 
aktuální harmonogram stáže. Skupině bylo také hned v úvodu stáže rozdáno pojištění, diety, 
kontakty na ostatní stážisty, mapky a další materiály, sděleny informace o podpoře projekut.   
 
Úterý 27. 8.  
V úterý dopoledne nám pracovníci GGZ (Michiel Bahler a Annette Furnemont) představili 
základní pojem, se kterým se celý zbytek týdne pracovalo a je pro pozici peer konzultanta 
zásadní, a to úzdrava, zotavení. Zmíněn byl jak teoretický koncept, tak velmi praktický 
příklad - Annette i Michiel vyprávěli svoje životní příběhy, příběhy uzdravení. Nakonec nám 
byl zadán „domácí úkol“ rozmyslet si, proč věříme v uzdravení. Zbytek dopoledne jsme se 
dozvídali informace o fungování organizace GGZ NHN.  
 
Odpoledne jsme vyslechli přednášku o „Spolupráci mezi FACT týmy a peer specialisty, a role 
specialistů v týmech“.  Holandský model FACT týmu se vyvinul z amerického ACT týmu. 
Nyní je v regionu NHN 12 FACT týmů (cca 11 FTE; 160 – 180 pacientů/tým); v celém 
Holandsku asi 200 (cílem je 400 – 500). FACT týmy pro svou práci hojně využívají „digital 
board“ (digitální tabuli), u které se každé ráno setkávání a konzultují jednotlivé případy. Dále 
jsme diskutovali o možných překážkách a rizicích práce peer konzultanta.  

 
Středa 28.8.  
Ve středu dopoledne jsme se po skupinkách vydali do jednotlivých FACT týmů v celé oblasti. 
Na mě a kolegyni z Ledovce připadl FACT tým přímo v Alkmaaru - Alkmaar-Noordoost, kde 
nás přivítala peer specialistka Wanda de Wijn. Soustředila se zejména na vysvětlení funkce 
digitální tabule – důležitá přehledná pomůcka pro celý tým. Zde je u každého klienta, který je 
např. v krizi, v nemocnici, nespolupracující klient, má těžké somatické problémy 
zaznamenána: diagnóza, právní status, cíle, přání, neformální síť (rodina, přátelé), plán 
týdne, dokumentace.  O rozhodnutí, že klient smí „z tabule“ pryč, musí rozhodnout celý tým a 
musí o tom informovat klienta.  
 
Peer specialista v týmu slouží jako most mezi rodinou/psychiatrem a klientem. Jeho úkolem 
není přesvědčovat, ale ptát se a využívat při tom vlastní zkušenost. Zdůrazněna nám byla i 
práce s rodinou klienta (z 90 % bývá v kontaktu s klientem) a význam psychoedukace. 
 
S Wandou jsme navštívili klientku přímo u ní doma. Obvykle si spolu povídají si o všem 
možném, ale jen o tom, co se k povídání hodí. Peer specialistka s klientkou často 
komunikuje také e-mailem nebo přes facebook. Snaží se jí posílit i pomocí různých cvičení. 
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Peer specialista si však musí umět držet hranici mezi rolí profesionála/kamaráda, nemluvit o 
diagnózách, medikaci. 

  
       
Odpoledne jsme vyslechli přednášku o WRAP (Wellness Recovery Action Plan), nástroji, 
který vznikl v USA a do Holandska se dostal před 2 lety. Je to více než krizový plán. 
Nepracuje jen s tím, co dělat, když je člověku špatně, zhoršuje se; ale i s tím, jak mu je, když 
mu je dobře a co mu pomáhá tento stav udržet. Krizový plán by měli znát i lidé, kteří člověka 
podporují (rodina, přátelé). Dále se v rámci WRAP vytváří i post krizový plán. Celý WRAP se 
učí a vytváří během asi v 8-10 sezeních. 
 

Čtvrtek 29. 8.  
Ve čtvrtek nás dobrovolník Walter van Gelder seznámil se skupinovou supervizí. Walter 
pracuje s peer specialisty jednou za 4-5 týdnů (6-8 peer specialistů). Supervize trvají asi 1 
1/2 hodiny. Metoda je podobná balintovské skupině.  
Role peer specialisty není vždy jasná, tím vznikají problémy. Důležitá je otevřená 
komunikace.  
 
Dále nás peer specialistky Annemiek a Lina seznámily s knihou Pathways to recovery. Jde o 
pracovní sešit také převzatý z USA, kde mají hodně zkušeností se svépomocí. Kniha je 
rozdělena do 12 kapitol – témat z běžného života. Témata se probírají na setkáních peer 
specialisty s klienty (max. 12 osob). Pomáhá v procesu úzdravy.   
 
Odpoledne jsme prezentovali vlastní příběhy zotavení „Věřím v úzdravu, protože…“. 
Identifikovali jsme tak několik důležitých pojmů (klíčových slov).  
 

Pátek 30. 8. 
V závěru stáže nám peer specialistka Stefanie, která pracuje na forenzním oddělení, 
vyprávěla o svém způsobu komunikace s klienty. Jeden den v týdnu k tomu studuje obor 
sociální pracovník s vlastní zkušeností.  
Poslední částí byl čas na zajímavé dotazy a diskusi.  
 
Vlastní postřehy a nápady 

 Překvapila mě existence studijního oboru sociální pracovník s vlastní zkušeností.  

 Líbí se mi přístup, se kterým pracuje WRAP – totiž přemýšlet o tom, jak se cítí člověk, 
když mu je dobře a jak do tohoto stavu dospět, když mu dobře není 

 Zaujal mě důraz na pozitivní přístup vždy a všude a na pozitivní a silné stránky 
(sebepřijetí, sebevědomí) klienta. Neexistují problémy, ale výzvy! Důležitá je naděje, 
uznání. 
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 Oceňuji práci terénní domácí péče – navštěvují klienta i 3x denně, pokud je to 
potřeba.  

 Lepší je nepátrat po příčinách nemoci, nejdůležitější je žít svůj dobrý život. 

 Líbí se mi myšlenka, že peeři jsou experti na svůj život, ne jejich doktor. 

 Důležité je mluvit o svých úspěších (učit se je identifikovat) a oslavovat je. 
 

Návrh využití informací a postřehů ze stáže v rámci projektu, pro další práci Centra 
pro rozvoj péče o duševní zdraví  

 Uvažovat, kde všude jinde by šla pozice peer specialisty zavést – např. i dobrovolná 
práce může dávat smysl. 

 Přeložit knihu Pathway to recovery do češtiny a začít s ní pracovat 

 Zavedení FACT board a videokonferncí v rámci jednoho regionu (např. Karlovarsko) 

 Pokusit se získat ínformace/koupit WRAP a zavést do praxe.  


