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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. 8. 2013 
Místo: GGZ Noord Holland Noord  
Vypracoval/a: Věra Pinkasová 
Organizace: o.s. Péče o duševní zdraví stř. 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) 
 
Rozsah zprávy: 1 – 2 strany A4 textu 

 
Partnerská zahraniční organizace: 
V Nizozemsku je průměrně 170 lůžek/100 tis. obyvatel. V regionu NHN průměrně 80 
lůžek/100tis.obyv. Jedním z důvodů proč je to možné, je existence organizace GGZ-místo 
naší stáže, která zabezpečuje přibližně 80 % služeb pro osoby s duševním onemocněním 
v oblasti severního Holandska. GGZ vznikla seskupením organizací, které pracovaly v dané 
oblasti s lidmi s duševním onemocněním.                                                     

4 pilíře organizace GGZ NHN : 
 Akutní psychiatrická lůžka  

 Specializované krátkodobé psychiatrické služby 

 Forenzní psychiatrie  

 Flexibilní asertivní komunitní týmy  – FACT týmy 

 
 

       GGZ-NHN  
12 FACT teams  
 600.000  inhabitants  
2500 SMI in FACT 
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Právě FACT týmy využívají při své práci kromě psychiatrů, psychologů, case managerů, 
psychiatrických sester i práci peer specialistů (pracovníků s psychiatrickou zkušeností). 
V současné době je v organizaci 27 vyškolených peerů. 
 
 

Program stáže: 

 Nabitý a velmi přínosný  

 Převážnou část stáže se nám věnovali pracovníci GGZ NHL v Alkmaaru Michiel Bähler 
a Annette Furnemont. Cíleně a pozitivně nás „nakazili“ smyslem projektu Vize 
uzdravení  lidí s duševním onemocněním a smyslem zapojení peer specialistů v této 
vizi, což vidím jako stěžejní  při rozjezdu podobného projektu u nás. Kromě nositele 
vize jsme měli možnost setkat se s několika peer specialisty, jejich prací a 
zkušenostmi z FACT týmů, ať už v Alkmaaru či jiných pobočkách GGZ  např. 
v Enkhuizenu, Overtoomu a dalších.  V Den Helderu jsme měli možnost hovořit a 
účastnit se aktivity s peer specialistkou, která je součástí  IHT týmu (tým intenzivní 
domácí péče).  Jednotlivé pobočky jsme navštívili v 2-3 členných skupinkách. 
Výhodou toho byla možnost získat více poznatků a zkušeností z terénu, které jsme 
v dalších dnech sdíleli s kolegy.   

 Velmi nosné bylo zařazení praktické části programu: práce s osobním příběhem a 
možnost přímého sledování  intervence peer specialistů, supervize peer specialistů s 
jedním ze supervizorů organizace Walterem van Gelderem.  Významná část programu 
byla věnována tématu přípravy týmů  (organizací) na příchod a zapojení peerů + na 
vlastní úzdravné procesy peer specialistů.  Poslední část programu byla zaměřena na 
praktické problémy, možnosti, ale i výzvy při aplikaci tohoto programu jak v NHN, tak 
u nás. 

 

 

Vlastní postřehy a nápady + jejich možné využití 

 Základní metodou pro práci peera je osobní příběh.  Je nutné uvědomit si, že peer při 
své práci nepoužívá metody práce jako sociální pracovník, psychoterapeut atd. Nosný 
je jeho osobní příběh, se kterým pracuje, který používá jako důkaz možné naděje na 
uzdravení nebo dosažení maximální možné kvality života + práce se silnými stránkami 
uživatelů. 

 Příprava týmu: nutné věnovat dostatek prostoru přípravě týmu na příchod peera.  
Sdílet vizi projektu, ujasnit si, co přináší peer do týmu, ve kterých oblastech může 
peer působit, jak vykazuje práci, co při zhoršení  psych. obtíží peer spec. …… 

 Garant  peer specialisty: pro garanta peer konzultanta je velmi cenné blíže se 
seznámit s budoucím kolegou, seznámit se i s jeho osobním příběhem, jeho procesem 
uzdravování. Vhodná dohoda s peerem, zda v budoucnu bude moci svůj osobní 
příběh sdílet také s týmem. 

 Používání nástroje WRAP (wellnes recovery action plan – krizový plán): v GGZ pracuje 
peer s vlastním krizovým plánem. Po proškolení vypracovávají v oblasti NHN krizový 
plán s uživateli služeb pouze peer specialisté. 
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 Jedna s forem aktivizace klientů v GGZ vede přes fyzickou aktivitu klientů. 
Dobrovolník chodí pravidelně s cca 5 uživateli běhat. Cílem je: uběhnou po roce 
trénování 5 km. Uživatelé našich služeb mají při dlouhodobém trvání nemoci problém 
s kontaktem s vlastním tělem. Forma aktivního pohybu je dalším zdrojem pro 
„nastartování“ změn v procesu úzdravy . 

 Práce s publikací  Pathway recovery (Cestičky k úzdravě).  V Americe vypracovaná 
„pracovní kniha“, kterou používají pracovníci služeb pro osoby s dušev. 
onemocněním při práci s uživateli v procesu úzdravy.  V GGZ jej začali používat mimo 
jiné v rámci svépomocné skupiny, které se účastní peer specialisté.  CRPDZ pracuje na 
získání povolení k překladu této publikace. Sledovat, zda bude možné v budoucnu 
využít pro práci s našimi uživateli. 

 V průběhu stáže vyvstala potřeba garantů peer konzultantů být v kontaktu a sdílet 
postřehy z praxe. Není prozatím dohodnuta četnost ani forma (zda osobně, při skype 
konferenci…). 

 CRPDZ v rámci projektu bude ve spolupráci s účastníky projektu vypracovávat 
„Manuál podpory“. Možné použít při zavádění dalších peer specialistů v rámci 
organizace nebo do dalších týmů. 

 Pohled do částečně jiné kultury, s jinou tradicí přináší velkou inspiraci v pracovní i 
osobní rovině. 

 
 
 

 


