
                       
 
 

Zapojením peer konzultantů proti stigmatizaci 

Úvodní setkání projektu 

17. 10. 2016, 10.00 – 17.00, Praha 
 

PROGRAM: 

Praktické informace o projektu. / Kdo je peer konzultant a jaký je jeho přínos pro tým, organizaci a 
klienty. /  Jak postupovat při výběru a zaměstnání peer konzultanta. / Příklady dobré praxe v ČR a 
zahraničí. Inovace v zahraničí. 

Blok I  10-11:30 

 Základní informace o projektu a jeho průběhu, představení spolupracovníků. (Barbora Holá) 

 Představení role peer konzultanta. (Ing. Zdeněk Heřt) 

 Osobní příběh peer konzultanta. Současná situace v oblasti zapojování peer konzultantů 
v Holandsku – vývoj celonárodního profilu peer konzultanta, curriculum vzdělávání a 
RECOVERY colleges. Diskuze. (Annette Furnemont) 

Pauza  11:30-11:50 

Blok II   11:50-12:55 

 FOCUS GROUP (workshop) – práce ve skupinách: podpora týmu při výběru a zapojování peer 
konzultanta, profil peer konzultanta, rizika v rámci procesu zapojování peer konzultanta. 
(MUDr. Zuzana Foitová, práci ve 4 skupinách moderuje odborník na zapojování peer 
konzultantů a senior peer konzultant) 

Oběd 12:55-14.00 

Blok III   14-15:40 

 Výzkum v rámci projektu. (Mgr. Pavel Říčan; Mgr. et Mgr. Miroslava Janoušková, Ph.D. – 
Národní ústav duševního zdraví) 

 Video – přínos zapojení peer konzultanta do týmu. (Annette Furnemont) 

 Supervize, vzájemná spolupráce a výměna zkušeností mezi peer konzultanty v Holandsku. 
Diskuze. (Annette Furnemont) 

Pauza 15:40-16:00 

Blok IV 16:00-17.00 

 Kritéria výběru peer konzultanta. (MUDr. Jan Stuchlík) 

 Diskuze a doporučení – výběr, vzdělávání a zapojení peer konzultanta do týmu.  

 Konzultační podpora Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví. Závěr dne. 

 

Programem vás provedou: 

- odborníci a spolupracovníci Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, kteří se problematikou 
zapojování peer konzultantů zabývají (včetně zkušených peer konzultantů) 



                       
 
 

- odborníci z Národního ústavu pro duševní zdraví, kteří v rámci projektu povedou výzkum 
zaměřený na stigmatizaci a diskriminaci 

- zkušená holandská peer konzultantka Annette Furnemont, která již několik let pracuje jako 
členka FACT týmu v organizaci GGZ Noord Holland Noord 


