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Představy a požadavky poskytovatelů a uživatelů na roli peer konzultanta a jeho 

zaměstnávání 

skupina I – vedla Zuzana Foitová 

PROČ chceme PK: 

- není bariéra klient – odborník 

- dobrá zpětná vazba pro tým 

- člověk s duševní nemocí – platný člen týmu 

- pozitivní vzor (vlastní příklad) 

- odpovědnost  - pozitivní na cestě k úzdravě 

- kontrola etiky práce, jazyka a postojů 

- podpora změny systému (reforma) 

- blízkost postojů (klient –PK) 

ROLE PK a jeho význam 

- v přímé péči 

- uvnitř týmu 

- navenek 

- pro něj samotného (recovery) 

KDO je PK: 

- předává zkušenosti, pomáhá 

- „vrátný“ do služeb, průvodce 

- průvodce při vstupu i při výstupu 

- člen týmu – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách – výkony 

- zájem  

- schopnosti (vzdělání, vrozené); schopnost empatie; komunikace 

- stabilizovaná nemoc; náhled, zpracovaná motivace 

- z vlastní organizace/zvenku? 

Parametry pozice 

- shodná/odlišná role od ostatních členů týmu? 

- vzdělání vhodné pro sociální službu 

- člověk aktivně pracující s vlastní zkušeností (v rámci své pozice) 

- přichází automaticky nebo na vyžádání/objednání – domluva v týmu 

- zácvik/stínování 
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- supervize 

Zhoršení stavu 

- nastavení pozice – pracovní smlouva 

- hranice (klient – pracovník) 

- náhled 

- otevřená diskuse 

- úloha vedoucího – rozhodnutí 

 

skupina II – vedl Jan Stuchlík 

Očekávání: 
Chci zaměstnat PK 
Chci být PK 
Chci vědět víc 
 
Kdo je PK? 
Měl by přinést něco nového, nebýt jen další sociální pracovník 
 Nový pohled při poradách 
 Účast ve skupinových aktivitách 
 Komunikace s rodinami, motivace příbuzných ke spolupráci 
MOTIVACE/VZOR 
Pracuje s vlastní zkušeností 
Spojka mezi uživatelem a profesionálem 
Součást terénních týmů/krizových týmů/ case managementových týmů 
Pacientský důvěrník 
Je pro klienta důvěryhodnější 
Zkušenost s využíváním služeb (tohle mi pomohlo) 
Roli je možno individuálně přizpůsobit a rozšiřovat postupně 
Práce ve dvojici s profesionálem 
Supervize a zpětná vazba od kolegů 
 
Jak plánujeme PK využít? 
1) Terénní tým 
 První kontakt 
 Komunikace s rodinou 
 Krize a dekompenzace uživatele 
 Zpětná vazba při case poradách 
 Konzultace k informačním materiálům služby 
2) Komunitní tým (3 sociální pracovníci + PK) 
 Prvokontakty 
 Mediáltor, překladatel 
 Poradce při poradách 
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 Supervize 
 Spolupráce s psychiatrem 
3) Terénní tým 
 Plus účast v denních skupinových programech 
 Něco jako přednášky – role model 
4) Pacientský poradce (Kolumbus) 
 Návštěvy a poradenství v PL 
 Hodnocení spokojenosti s péčí v PL i komunitních službách 
 Účast v komunitním plánování 
5) Přednášky pro uživatele a příbuzné, osvěta 
 
Kritéria pro výběr PK 
Relativně dobře a delší dobu stabilizovaný 
Ochota přijmout vymezenou roli 
Ochota a schopnost mluvit o své zkušenosti s nemocí 
Životní cesta/cíl/směřování 
Možné kolísání ve výkonnosti 
Chráněné místo? 
Chuť to dělat, vlastní motivace 
Aktuálně není uživatelem našich služeb 
Diagnostické vymezení (SMI) 
Může to být již zaměstnanec – jen změna pozice a role 
Doporučení od psychiatra/psychologa/obou 
Odolnost (nebát se kontaktu s průšvihy uživatelů) 
 
 
Otázky navíc: 
Jak se bude vybírat? 
Máme pro PK dost práce? 
Jak naučit PK poskytovat pomoc? (Vlastní zkušenost je zdroj, ale sama nestačí.) 
Kolik toho můžeme na PK naložit? 
Jak usilovat o změnu v legislativě (svépomocný pracovník v sociálních službách)? 
Jak chránit PK? 
Co když vznikne závislost uživatele na PK? 
Jak ošetřit rizika pro tým? 
Právní zakotvení pozice? 
Ochrana osobních údajů? 
Jak místo zachovat po konci projektu? 
 
 

 


