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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: GGZ Noord Holand Noord, Alkmaar 
Vypracoval/a: Světlana Soldánová 
Organizace: Zahrada 2000 o.s. 
 
Nizozemská organizace GGZ Noord Holand Noord se zaměřuje na poskytování zdravotní a 
sociální péče o duševně nemocné. Její činnost pokrývá oblast severního Holandska. Náplní 
její činnosti je péče o nemocné v jejich domácím prostředí, předcházení hospitalizace, 
začleňování klientů do společnosti a podpora při hledání zaměstnání. 
Organizace vznikla sloučením organizací, které se roztříštěně věnovaly péči o duševně 
nemocné. 
Péče nyní zahrnuje čtyři aktivity: 1) komunitní péče za pomoci FACT týmů 
                                                           2) forenzní péče (soudní psychiatrie) 
                                                           3) intenzivní péče (psychiatrické kliniky) 
                                                           4) krátkodobá péče 
Organizace jako první v Holandsku vytvořila FACT tým (funkční asertivní komunitní tým). Jde 
o multidisciplinární tým složený z psychiatra, psychologa, zdravotní sestry, sociálního 
pracovníka a posléze i peer konzultanta, celkem jej tvoří cca deset lidí.  Peer konzultanty 
zapojili do činnosti FACT týmů také jako první v zemi a vytvořili pro ně vlastní vzdělávací 
systém. V oblasti působí 12 FACT týmů a zapojeno je 27 peer konzultantů. 
Nyní se organizace podílí na propagaci FACT týmů v ostatních oblastech Nizozemska a 
v zahraničí. 
 
Program stáže: 
 
Pondělí 26. 8. 2013 -  cesta letadlem z Prahy do Amsterdamu a pak vlakem do Alkmaaru, 
ubytování. Odpoledne pak výlet. 
 
Úterý 27. 8. 2013 – seznámení se s hostitelskou organizací, seznámení se s osobním 
příběhem zotavení (Annette Furnemont), představení pojetí uzdravení a jeho realizace, vize 
zotavení a zadání úkolu (Michiel Bähler) 
Odpoledne – návštěva Pracovní skupiny zotavení – seznámení se s PK Wandou van Wijn a 
Niek Pijnakerem, kteří členy skupiny zorganizovali. Pravidla skupiny: - vše co se řekne, 
zůstává ve skupině, - klademe otevřené otázky a nedáváme  nevyžádané rady, - nasloucháme 
a necháme ostatní hovořit, - respektujeme se navzájem, - snažíme se být konkrétní, - 



 

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské 

zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

 

 

spolupracuje se na tom, aby se na každého dostalo, - určujeme naše hranice a limity, - 
obtížné situace a nepříjemnosti probíráme ve skupině. Ve skupině je vždy vybrán ten, který 
je vedoucím skupiny pro dané setkání a ten, který dělá zápis. Skupina se setkává jednou za 
dva týdny. Na setkání se probírá vždy určité téma podle Pracovní knihy. Nejde o skupinu 
terapeutickou ale svépomocnou, účastníci se učí uvědomovat si sami sebe jako jednotlivce, 
který má aktivní roli v péči o vlastní duševní zdraví a v psychiatrické péči. 
Do skupiny jsme byli aktivně zapojeni , když jsme odpovídali na otázku „Jakého úspěchu jste 
dosáhli v těchto dnech?“ 
 
Středa 28. 8. 2013 – účastníci stáže byli rozděleni do malých skupinek a navštívili různá místa 
patřící organizaci (Centrum komunitní péče, psychiatrickou kliniku, centrum domácí péče …).  
Odpoledne se pak účastníci seznamovali s krizovým plánem PK – WRAP (Wellnes Recovery 
Action Plan). 
Aktivit tohoto dne jsem se nezúčastnila, neboť jsem byla na chirurgickém zákroku v  Medical 
Centre v Alkmaaru. 
 
Čtvrtek 29. 8. 2013 – dopoledne proběhla ukázka skupinové supervize s PK (Walter van 
Gelder), odpoledne nám byla představena kniha „Cestičky k uzdravení“ (Pathvay to 
Recorvery), podle níž se pracuje ve skupině. Následně jsme představili každý svůj osobní 
příběh uzdravení a svěřili jsme se,  proč v uzdravení (zotavení) věříme. 
 
Pátek 30. 8. 2013 – PK Stefanie s námi sdílela svůj osobní příběh a své zkušenosti a poznatky 
z práce ve forenzní psychiatrii. Následovaly odpovědi na dotazy a zhodnocení celého týdne.  
Odpoledne jsme se ještě svezli na lodi po kanálech a večer jsme letěli z Amsterdamu do 
Prahy. 
 
Nejsilněji na mne zapůsobila účast ve skupině Wandy a Nieka a vzájemné sdílení příběhů. 
Sdílení dobrého i zlého na mne působí očistným způsobem, otevření se jiným je součástí 
mého zotavování.  
Oceňuji  i  snahu, aby duševně nemocný člověk nebyl hospitalizován a aby zvládl svou krizi 
v domácím prostředí popř. v prostředí na to připraveném. Můj vlastní zážitek z první 
hospitalizace byl šokující a výrazně přispěl k tomu, že jsem další pomoc dlouho odmítala. Po 
propuštění z léčebny jsem zůstala naprosto sama a nevěděla jsem na koho se obrátit. Líbí se 
mi proto propracovaný systém pomoci duševně nemocnému člověku, který dodává klientovi 
důvěru v to, že není sám, i když musí vzít svůj život do svých rukou, je mu poskytnuta veškerá 
možná podpora.  
Zajímá mne kniha Pathvay to Recovery, se kterou se pracuje ve skupině i individuálně. 
Přivítala bych její překlad do češtiny. 
 
Těším se na sdílení zkušeností s ostatními PK zapojených do projektu, na seznámení se 
s jejich zapojením v rámci jejich domovské organizace a věřím, že se pozice PK stane 
naprosto přirozenou součástí pracovních týmů té či oné organizace. 

 
 


