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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: 26.8.2013 – 30.8.2013 
Místo: GGz Noord Holland Noord, Alkmaar 
Vypracoval/a: Tereza Tichá 
Organizace: Iskérka o.p.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) 
 
Rozsah zprávy: 1 – 2 strany A4 textu 

 
Zahraniční stáž výše uvedeného projektu se odehrávala v organizaci GGz Noord Holland Noord, která 
v oblasti severního Nizozemska zajišťuje psychiatrické služby. Tyto služby spočívají v zajištění 
komunitní i nemocniční péče pro osoby s různým typem psychiatrických onemocnění. V organizaci je 
kladen velký důraz na přesun péče z nemocniční ke komunitní (pacient/klient přijímá péči ve svém 
vlastním prostředí), za tímto účelem byl snížen počet lůžek a v současnosti velkou část péče zajišťují 
tzv. FACT týmy.  
 
Program stáže: 

1. Den: Cesta z Prahy do Alkmaaru, odpočinek, seznámení skupiny navzájem, ale také 
s prostředím města a okolím. Shrnutí programu následujících dní. 

2. Den: Celý den byl věnován představení hlavních myšlenek a zásad konceptu peer konzultantů 
a péče zaměřené na „recovery“ (zotavování). Byla nám představena organizace GGz NHN. 
Seznámili jsme se s některými nástroji, které peer konzultant může při své práci využívat.  
Celé skupině byl zadán úkol: ve čtvrtek prezentovat ze svého osobního pohledu, proč věřím 
v možnost zotavení.  
Byl věnován také prostor tomu, jak by měl být peer konzultant podpořen svým nadřízeným 
celým týmem, jaké jsou nástroje podpory peer konzultanta. 

3. Den: Dopoledne byla skupina z ČR rozdělena na menší skupinky, každá se vydala na jiné 
místo, kde GGz NHN poskytuje své služby. Spolu se dvěma dalšími účastnicemi jsme jely do 
města Den Helder (nejsevernější z celé oblasti, kterou GGz NHN pokrývá). V tomto městě 
funguje tým IHT (Intensive Home Treatment – tým, který pracuje s klienty k krizi v jejich 
domácím prostředí, smyslem jejich práce je předcházet hospitalizaci v případě zhoršení 
zdravotního stavu pacienta/klienta). Tým má zázemí v budově, kde je také psychiatrická 
klinika a ambulantní péče. Zde nás provázela peer konzultantka tohoto týmu. Seznámila nás 
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se svou prací, která spočívá v organizování skupinových setkání, navštěvování klientů v jejich 
domácnosti, ale také v podpoře pacientů hospitalizovaných na klinice. Skupinová setkání jsou 
zaměřena na proces zotavování, v domácnosti peer konzultantka nabízí klientům pomocnou 
ruku při řešení jejich osobních záležitostí z pozice člověka, který rozumí jejich problémům a 
zná je z vlastní zkušenosti. Může klienty také doprovázet při vyřizování nákupů, návštěvě u 
lékaře apod. Na klinice pak dává pacientům, kteří nemohou sami opustit kliniku, možnost 
dostat se ven na procházku, zajít si na poštu, vyřídit si drobný nákup ve městě.  Peer 
konzultantku jsme na procházce s pacienty doprovázeli.  
Odpolední program byl společný, věnovali jsme se programu WRAP. Tento program mohou 
peer konzultanti využít ve své práci s klienty. Program spočívá ve vytvoření individuálního 
plánu zotavení - stanovení toho, jaké to je, když se cítím dobře, jak se mám udržet v dobré 
psychické kondici a co mám dělat, když mi není dobře. Součástí WRAP je vytvoření krizového 
plánu (jak vypadám, když je mi dobře a nepotřebuji pomoc; signály, že někdo má převzít 
kontrolu; jakou medikaci a léčbu v krizi potřebuji; kdo mi pomůže a s čím; jak poznat, že už 
krizový plán nepotřebuji) a postkrizového plánu. Smyslem WRAP je mít události pod 
kontrolou i v krizi a využít co nejvíce potenciál člověka postarat se o sebe sám. 

4. Den: věnován dopoledne tématu supervize peer pracovníků – peer pracovníci GGz NHN mají 
skupinovou supervizi cca 1xměsíčně. Supervize je místem pro sdílení a řešení složitých situací 
s nadřízenými, kolegy nebo klienty. Důležitými tématy jsou vlastnosti peer konzultanta, 
způsoby komunikace. Používá se také nácvik situací. Supervize jsou zásadní pro podporu peer 
konzultantů, rozvoj jejich dovedností a jejich vlastní proces zotavování.  
Druhá polovina dopoledne byla věnována knize a programu „Cesty k zotavení“ („Pathways to 
recovery“). Kniha je využívána na skupinových setkáních lidí s psychickými problémy, 
obsahuje různá témata, která se týkají procesu zotavování. Pomáhá účastníkům programu 
ujasnit si své osobní pojetí tohoto procesu, umožňuje sdílení jejich zkušeností. 
Odpoledne pak bylo věnováno úkolu zadanému v úterý: „Věřím v zotavení/uzdravení, 
protože….“ Toto cvičení umožnilo celé skupině nahlédnout do osobních zkušeností každého 
účastníka stáže a sdílet je mezi sebou. Následně jsme si na základě tohoto cvičení sestavili 
seznam slov důležitých pro proces zotavování. 

5. Den: Páteční dopoledne bylo věnováno shrnutí celého týdne a byl prostor na doplňující 
otázky. 

 
Postřehy, doporučení:  
Myslím si, že nejzásadnější myšlenkou stáže bylo uvědomění si, že zaměstnání peer konzultantů 
nemá být prvotním cílem péče o duševně nemocné. Tím je v současné péči v Nizozemí koncept 
„recovery“ – u lidí s duševním onemocněním je kladen důraz na jejich silné stránky, cíle, holistickou 
rehabilitaci (zdravotní, sociálních rolí, identity), proces zmocňování (empowerment), maximální 
využití potenciálu a zodpovědnosti nemocného člověka („nic o mě beze mě“, klient maximálně 
rozhoduje sám o svých záležitostech). Myslím si, že pokud chceme úspěšně uplatnit koncept zapojení 
peer konzultantů do péče o lidi s duševním onemocním v ČR, musíme nejdříve nebo zároveň rozvíjet 
přístup zaměřený na zotavování. V opačném případě se mohou peer konzultanti stát jen dalšími 
profesionály v péči o duševně nemocné.  
Další inspirací pro ČR je podle mého názoru plánované snižování počtu lůžek v psychiatrických 
nemocnicích a na klinikách a cílené zaměření péče do přirozeného prostředí pacienta/klienta. 
V Nizozemí jsme mohli vidět, že tento systém může fungovat a funguje. Je ale potřeba si uvědomit, že 
péče v Nizozemí je komplexní a propojená – jednotlivé složky péče jsou poskytovány jednou 
organizací nebo spolu úzce spolupracují, sociální a zdravotní péče je sloučena v jednu (ne oddělena 
jako v ČR). Což je také důležitá informace pro další vývoj psychiatrické péče v ČR. 
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Co se týče práce samotného peer konzultanta, za nejdůležitější považuji tyto body: 
- Nejdůležitějším nástrojem peer konzultanta je příběh – jeho vlastní i dalších lidí se zkušeností 

s duševním onemocněním.  
- Pro dobrou spolupráci s peer konzultantem je důležitá zpětná vazba od nadřízeného nebo 

kolegů, ovšem podaná vhodným způsobem. 
- Je potřeba zachovat speciální postavení peer konzultanta v týmu – není to profesionál, neměl 

by plnit stejné role jako profesionálové. 
- Peer konzultant by měl být „líný a hloupý“ (nechávat aktivitu na klientovi, nemít odpověď na 

každou otázku), neměl by klienta hodnotit, měl by být otevřený, měl by se klienta ptát, 
poslouchat, dávat příklady a hlavně sdílet víru v proces zotavování. 

 
Jako zajímavé materiály pro další přenos do ČR bych zhodnotila „Empowerment list“ z manuálu 
„Cesty k zotavení“,  program WRAP. 
 
Děkuji za možnost zúčastnit se této stáže. 
 
V Rožnově p.R. dne  30.9.2013 
 

Tereza Tichá 


