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1)Centrum sociální rehabilitace

2) Ateliér

3) Student

4) Volnočasové a vzdělávací aktivity 

(svépomocné skupiny, sportovní a společenské 

aktivity, aj a počítače, aktivity s peer průvodci)



„Jak jsme k peerům přišli“ 

Peer projekty

 Projekt „Vzdělávání a trénink osob s duševním 

onemocněním na pozici peer konzultantů“

 Projekt „S peer průvodcem napříč sociálními 

službami“



VZDĚLÁVÁNÍ Peer průvodců

 Projekt „S peer průvodcem napříč sociálními 

službami“ – Vzdělávací kurz pro peer průvodce

 2 tříměsíční běhy – setkávání třikrát týdně

 Celkem 14 absolventů podle požadavků na ukončení



OBSAH KURZU – teoretická a praktická část

 Modul psychoedukace
(Recovery - WRAP; péče o mě – stres,timemanagement; osobní příběh)

 Specifika lidí s duševním onemocněním
(Nácviky komunikace – aktivní naslouchání, verbální/neverbální komunikace; 

zpětná vazba; hranice ve vztahu; syndrom vyhoření)

 Způsoby pomoci lidem s duševním onemocněním
(Seznámení se s podpůrnou sítí/ s typy sociálních služeb – exkurze)

 Prezentační dovednosti
(Práce s osobním příběh)

 Svépomocné skupiny
(Podoba, fungování, vznik, příklady z praxe)



Příběh



Ukázky ze studijních textů



Projekt od CPRDZ

 Projekt „Vzdělávání a trénink osob s duševním 

onemocněním na pozici peer konzultantů“

 Definování role a náplně práce peera v naší 

organizaci (přijímací řízení)

 Zapojení jednoho peera na 0,5 úvazku ve službě 

Ateliér na 7 měsíců



Přínosy Úskalí 

 seznámení se s peer pozicí 

 možnost výběru peera

 Zapojení do skup. i indiv. práce

 indiv. spolupráce se 4 klienty (1-3 
schůzky) a navázání na 1 klienta 
dlouhodobě

 Vytvoření první samostatné 
skupiny vedené peerem

 obohacené klientské porady o 
nový pohled

 zpětná vazba pro členy týmu

 Pokračování spolupráce i po 
skončení projektu

 krátké trvání projektu

 náročné definování 

role/hranic/náplně 

práce peera

 personální změny v 

týmu

 transformace služby

 Osobnost peera

Hodnocení zapojení prvního peera



Co se osvědčilo 

 Otevřená komunikace

 Pravidelné speciální porady

 Neustálá reflexe náplně práce peera (možností kde 

a jak peer konzultanta využít)



Zapojení peer pracovníků nyní

 Ateliér- peer pracovník na skupině 

 Student- peer pracovník na besedách v rámci 

osvětové činnosti

 Volnočasové aktivity- peer pracovníci vedou 

samostatně volnočasový klub, kroužek malování a 

cestovatelský klub



DĚKUJEME ZA POZORNOST


