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Předmluva
Milé čtenářky, milí čtenáři,

dostává se vám do rukou publikace, která se jako první v ČR snaží komplexně popsat a zpřehlednit téma škol zotavení, poukázat  
na jejich užitečnost a shrnout dosavadní zkušenosti v ČR. 

Na vzniku tohoto textu se podílela celá řada autorů. Někteří mají se školami zotavení léta zkušeností, jiní ji teprve plánují založit.  
Pro publikaci jsme zvolili metaforu rozkvetlé louky. Stejně jako louka, je škola zotavení prostorem pro pestrost a krásu. Prostorem, který 
nabízí setkávání lidí, myšlenek a zkušeností. Škola zotavení je stejně jako louka místem, které vyžaduje péči. Snažili jsme se zejména 
shromáždit praktické tipy a zkušenosti, o kterých věříme, že mohou pomoci všem, kteří chtějí školy zotavení zakládat a rozvíjet. 

Nepředkládáme jednoznačný návod či patentovanou kuchařku. Spíše chceme nabídnout inspiraci opřenou o zkušenosti, které jsme 
nasbírali v pražské škole zotavení za téměř 5 let jejího fungování. I my se ale stále máme co učit. A protože propojení při její tvorbě 
bylo nejen mezioborové, ale i mezinárodní, věříme, že čtenáře (stejně jako nás autory) potěší a osvěží i texty ve slovenštině, které jsme  
se rozhodli ponechat v původní podobě a nepřekládat je.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali nejen všem, kteří se na vzniku této publikace podíleli, ale i dalším kolegům, kolegyním  
a studentům z pražské školy zotavení. Bez společné práce a hledání cest, jak to dělat, by tato publikace nemohla vzniknout. Děkujeme 
také kolegům z platformy fanoušků škol zotavení za inspirativní setkávání a spolupráci. Naše velké díky patří i přátelům z londýnské 
Recovery College za to, že nás tři roky provázeli na cestě a ukazovali nám směry, kudy a jak se vydat.

Přejeme vám hodně štěstí při zakládání a rozvíjení škol zotavení!
 

Duben 2021, Praha
Pavel Říčan, Petra Kubinová
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1. Škola zotavení  
jako louka plná života
Predstavte si lúku. Rozkvitnutú, pestrú a plnú života. Spomeňte si na jej farby a na jej vône. Na pohľad zblízka, 
v ktorom môžete objavovať nekonečné množstvo druhov rastlín a kvetov. Na pohľad z diaľky, ktorý poskytne 
fascinujúci obraz života, farieb a slobody.

Máte? Tak takto vnímame školu zotavenia. 

Ako priestor a spoločenstvo, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je zotavenie a jeho podpora. Vedeli ste, že slovo 
„otava“ je spojené s prvými výhonkami trávy, ktoré na lúke vyrastú po jej pokosení? Zotavenie tak symbolizuje 
príležitosť a nový život, rovnako ako je tomu v obraze lúky.

Ako priestor a spoločenstvo, ktoré je na prvý pohľad odlišné od špecifických prostredí vytvorených pre ľudí 
so skúsenosťou s duševným ochorením, rovnako ako je rozkvitnutá lúka odlišná od starostlivo pestovanej 
záhradky.

Ako priestor a spoločenstvo založené na rozmanitosti osobných príbehov a skúseností, ktoré presahujú 
individuálnu rovinu a spolu tvoria lúku: ekosystém inšpirácie, podpory a predovšetkým nádeje. 

Poďme sa spolu pozrieť na to, čo všetko môže robiť školu zotavenia rozkvitnutou lúkou.
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1.1 Proč se školou zotavení začínat?
Škola zotavení je především velkou šancí na změnu. Ve světě profesionálních služeb péče o duševní zdraví se lidé dělí na poskytovatele 
a příjemce, pomáhající pracovníky a klienty, dávající a přijímající. Ten vztah je z podstaty asymetrický i v těch nejmodernějších a nejlépe 
fungujících službách. A škola zotavení je takovým velmi vážně míněným, a jak se zdá, i úspěšným, způsobem, jak vyrovnat síly.

Škola zotavení je programem vzdělávání a osobního růstu dospělých, ale zřejmě především unikátní příležitostí pro setkávání lidí s různými 
životními zkušenostmi, různou mírou prožívané pohody a zdraví, sociálního zázemí, kultury či odborných profesí.

Kurzy, které zde najdete, se převážně vztahují k duševnímu zdraví. Mohou být o tom, jak zvládat krize, jak se udržovat v pohodě nebo jak 
mluvit s lékaři o lécích. Ale můžete narazit i na kurzy, které učí, jak obstát tváří v tvář sociálním médiím nebo získat odvahu vystoupit se svou 
zkušeností a žít život nad rámec nemoci. 

Všechny kurzy ve škole zotavení vytvářejí sami lidé s vlastní zkušeností s duševními problémy, společně s dalšími odborníky. 

Cílem školy zotavení není nahrazovat psychiatrické či sociální služby. I když svým efektem zřejmě předčí většinu tradičních docházkových 
programů, jak uvádíme níže. Škola zotavení přináší lidem s duševními potížemi možnost být něčím víc než pacientem, možnost učit se  
a rozvíjet. Ve škole zotavení se z pacientů stávají studenti a lektoři. Působí to až banálně, ale opravdu to funguje.

Jestliže jste slyšeli o zotavení a přemýšlíte, jak tuto myšlenku uvést v život, je založení školy zotavení určitě dobrou volbou. S duševním 
onemocněním cesta nekončí, ale začíná!

Koncept školy zotavení má kořeny v USA v devadesátých letech minulého století. V roce 2000 vzniklo Recovery Education Center v Arizoně. 
První školu zotavení potom založily Rachel Perkins a Julie Repper ve Velké Británii v roce 2009. Dnes funguje více než 100 škol zotavení 
ve 20 zemích na celém světě a jejich počet rychle narůstá. V době pandemie covid-19 se velká část kurzů přesunula do online prostředí  
a mezinárodní spolupráce škol zotavení se stala snadnější a běžnější než kdykoliv dříve. 
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O přínosech škol zotavení vyšly již stovky odborných článků (Thériault, Lord, Briand, Piat & Meddings, 2020). I když se většinou nejedná 
o velké randomizované studie, je shromážděná evidence velmi slibná a neustále se rozrůstá. Školy zotavení přispívají k životní pohodě  
a prožívání naděje (Ebrahim, Glascott, Mayer & Gair, 2018). Studie Bourna et al. (2018) zjistila u studentů školy zotavení nižší potřebu 
využívat odborné služby. Opakovaně byl prokázán pozitivní vliv na peer lektory 1  (Meddings, McGregor, Roeg & Shepherd, 2015; Gill, 2014). 
Důležité je, že škola zotavení může zapojit i ty, kteří jsou k tradičnějším vzdělávacím programům poněkud rezervovaní, a může jim významně 
pomoci v různých oblastech života (Whitley, Shepherd & Slade, 2019). 

Dosud byly zkoumány především dopady programu na studenty z řad lidí potýkajících se s duševními problémy, protože ti jsou hlavní cílovou 
skupinou. Nicméně školy zotavení mohou navštěvovat i profesionálové a mají tak potenciál ovlivňovat například i postoje zdravotníků, 
redukovat stigma a celkově měnit atmosféru v pomáhajících organizacích i ve společnosti (Crowther et al., 2019).

1 Lektor je ten, kdo se vědomě podílí na změnách přístupů, znalostí a dovedností. Učí lidi pracovat či uvažovat novým způsobem, dělat něco jinak (Trdá in Ďásková, 2018, s. 23). 
Peer lektor pomocí prožité zkušenosti s nemocí vzdělává profesionály (lékaře, zdravotní sestry, sociální pracovníky a také peer pracovníky). Je to člověk, který má vlastní 
zkušenost, a navíc zná i teorii, kterou může přinést do výuky (Říčan in Ďásková, 2018, s. 27). Dále peer lektoři vzdělávají budoucí pracovníky v oblasti péče o duševní zdraví,  
a tedy studenty vysokých škol oborů psychologie, sociální práce, medicína aj. (Foitová et al. in Ďásková, 2018, s. 23).
Od roku 2017 v ČR vzdělávají peer lektoři také samotné lidi s duševním onemocněním v rámci školy zotavení. Těmto lidem říkáme studenti.
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2. Co pomáhá louce růst?
Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho. Čo by už len taká lúka mohla potrebovať? Predsa pôdu, 
slnko a hmyz. Prvý pohľad však odpoveď neprinesie. V kvetináči na balkóne by však lúka nerástla. 
Pôda by neobsahovala dosť živín, slnko by na balkón svietilo len malú časť dňa a hmyz by nebol 
dostatočne rôznorodý. Takej balkónovej lúke sa zrejme nebude dariť a nebude rásť. 

Aj škola zotavenia môže na prvý pohľad pôsobiť jednoducho. Vezmete lektorov, pridáte študentov 
a vložíte ich do triedy. Rovnako ako lúka, potrebuje škola zotavenia na svoj rast a rozvoj živiny 
(princípy, hodnoty, priestor pre tvorivosť a vzájomnú inšpiráciu) a kontakt s prostredím. 

Poďme teda spolu hľadať to, čo môže pomáhať škole zotavenia silnieť a rásť.
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2.1 Z čeho vyrůstá škola zotavení?
Půdou a esencí školy zotavení jsou její principy. Jsou to hodnoty, které oslovují nejen lidi, kteří zajišťují provoz 
školy zotavení, ale také její studenty, spolupracovníky, veřejnost a čím dál tím více se zdá, že i pracovníky 
služeb péče o duševní zdraví. 

Níže uvádíme osm principů, na nichž jsou školy zotavení založeny  
(upraveno dle prezentace Syeny Skinner a Mary-Anne Cable: „CNWL Recovery & Wellbeing College“, říjen 2020, Praha)

1. Koprodukce – spoluvytváření, sdílené rozhodování a učení se navzájem
Školy zotavení spojují prožité zkušenosti s duševními obtížemi a odborné znalosti a staví je na stejnou úroveň. Toto se promítá do všech 
aspektů školy zotavení – od jejího počátečního plánování, přes založení a návrh osnov, až po vytváření a rozvoj kurzů a workshopů, jejich 
realizaci, lektorování a zajištění kvality.   

Koprodukce je srdcem a duší školy zotavení. 

Cílem koprodukce je vzájemná podpora a odstraňování bariér mezi odborníky a lidmi s prožitou zkušeností s duševním onemocněním. 
Je potřeba si uvědomit, že se nejedná o jednorázovou záležitost, nýbrž o náročný, poměrně těžký a dlouhotrvající proces, jehož cílem je 
společně tvořit nové věci tak, aby byly založené na rovnocennosti a vzájemnosti pro všechny zúčastněné – pro odborníky služeb péče  
o duševní zdraví, pro osoby, které tyto služby využívají, jejich rodiny a komunitu. Všichni zúčastnění jsou přínosem, mohou být pro ostatní 
něčím prospěšní a na oplátku čerpat od ostatních. Všichni jsou si rovnocennými partnery.

Co je koprodukce:
• především prostor pro společné vytváření, naslouchání si a učení se od sebe navzájem;
• uvědomění si, že každý člověk může být komunitě něčím prospěšný; 
• stavění na tom, co může každý udělat a nabídnout již nyní, bez nějaké zvláštní přípravy;
• podpora vzájemnosti – co můžeme udělat ve prospěch komunity a pro sebe navzájem, co naopak může komunita nabídnout nám;
• rozvoj vzájemné podpory – navazování kontaktů s ostatními, kteří se nacházejí v podobné situaci – učení se a podpora sebe navzájem;
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• odstraňování bariér mezi odborníky a příjemci služeb péče o duševní zdraví;
• snaha spíše facilitovat a pomáhat lidem, aby se propojovali navzájem, nežli dělat něco pro ně. 

Co není koprodukce:

• není to dělní na „my“ a „oni“, jde o společnou práci a využívání talentů a schopností každého, kdo se chce zapojit;
• není to nutně shoda v názorech, i pestrost a různost jsou v pořádku a součástí učení je i možnost dělat chyby;
• cílem nejsou služby řízené uživateli, ale partnerství mezi lidmi s různými zkušenostmi;
• cílem není ani snížit náklady na zdravotní péči – i když i to se v souvislosti se školami zotavení děje.

2. Zaměření na zotavení a silné stránky
„Naděje – kontrola – příležitosti“, anglicky „hope – control – opportunity“. S těmito základními kameny pracuje škola zotavení v každém 
kurzu a workshopu. Naděje znamená víru v to, že změna k lepšímu je možná. Kontrola znamená mít život ve svých rukou, zvýšit kontrolu 
nad nemocí, nad sebou samým, nad životem i svým okolím (vyjednávat o svých potřebách s rodinou i s těmi, kteří nám poskytují podporu), 
příležitosti znamenají vidět, vytvářet a využít možnosti, které se nám nabízejí (mít vztahy, zapojit se do komunity, využívat pracovní příležitosti). 
Klade se důraz na osobní zkušenost.

Škola zotavení nepředepisuje, co by lidé měli dělat. Naopak poskytuje bezpečné prostředí, které vytváří příležitosti k tomu, aby si lidé 
mohli sami vybudovat dovednosti a strategie, které jim umožní žít život, jaký chtějí žít. V tomto ohledu se škola zotavení nezaměřuje pouze  
na obsah kurzu, ale také na fyzické prostředí, aby v něm byla přítomna naděje a aby se v něm člověk cítil bezpečně. Snahou školy zotavení 
je promítnout tento postoj rovněž do jazyka, který používá – tzn. zdůrazňuje silné stránky studentů a jejich možnosti, nikoli to, co jim chybí 
nebo kde mají problémy.

Klíčovými hodnotami tohoto principu jsou: 

• důvěra ve schopnost a potenciál lidí překonat překážky a zotavit se;
• vzájemná důvěra a spolehlivost. Aby vše mohlo fungovat a principy mohly být naplněny, je potřeba vědět, že se mohu na druhého 

spolehnout. A to jak ve spolupráci se studenty, tak v týmu.
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3. Fungování na principech skutečné školy 
Škola zotavení by měla fungovat stejně jako všechny školy – tzn. na principu vzdělávání. Může mít portfolio nabízených kurzů, které 
mohou být rozděleny do semestrů, studenti mohou obdržet studijní index. Škola zotavení má nějakou fyzickou základnu/místo/
prostor, kam mohou studenti přijít a zúčastnit se kurzu, který škola zotavení nabízí.

4. Otevřenost všem
Škola zotavení je otevřená každému bez rozdílu – nerozhoduje věk, pohlaví, kultura, schopnosti, hendikep, diagnóza, odbornost, 
komunita, ze které student pochází. Kurzů se účastní jak příjemci služeb péče o duševní zdraví a jejich blízcí, tak pracovníci těchto 
služeb, ale rovněž osoby mimo oblast péče o duševní zdraví – tzn. lidé, které téma z jakéhokoli důvodu zajímá nebo se jich dotýká. 
Všichni se učí od sebe navzájem.

Studenti nejsou za svou účast hodnoceni a nejsou do školy posíláni na základě žádného lékařského doporučení. Docházejí sem  
z vlastního rozhodnutí, kurzy si vybírají sami, na základě vlastního zájmu, potřeb, přání či cílů.

5. Zaměření na růst
Školy zotavení aktivně podporují studenty v tom, aby mohli uvažovat o sobě a svém životě. Aby se v životě podle své vlastní volby  
a svým vlastním tempem posunuli kupředu, a to jak pokrokem v kurzech školy zotavení, které jim pomohou dosáhnout stanovených 
cílů, tak nacházením dalších možností mimo služby péče o duševní zdraví. Snahou je myslet na to, co se stane, až student školu 
zotavení opustí. Je důležité podporovat studenty v zamyšlení nad tím, kam chtějí směřovat, až skončí kurz ve škole zotavení.  
V ideálním případě má každý student svého vlastního studijního poradce, který mu pomáhá se dále rozvíjet a uvědomovat si své cíle 
a přání. Pomáhá mu vybírat, kam chce dále směřovat.

6. Propojení s komunitou a službami péče o duševní zdraví
Školy zotavení podle klasického britského modelu mají být součástí jak komunity, tak služeb duševního zdraví. Mohou pak sloužit jako 
most mezi těmito dvěma světy. Snaží se měnit služby tak, aby byly více zaměřené na zotavení, a podporují změnu postojů komunity 
v takovém duchu, aby uměla přijímat úplně každého. 
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7. Nenahrazují odbornou léčbu či terapii nabízenou profesionálními službami péče o duševní zdraví
Školy zotavení nenahrazují odborné vyšetření ani psychiatrickou léčbu. Nemají za cíl konkurovat nebo oponovat jiným službám péče  
o duševní zdraví. Naopak, školy zotavení jsou dobrým doplněním k dalším službám v systému komplexní péče. Jde o vytvoření 
prostoru, kde je možné se zotavit, mít jinou roli nežli příjemce nějaké služby. Školy zotavení nabízejí jeden ze způsobů, jak se 
vydat na cestu zotavení. Je určitě vhodné studenty dostatečně informovat o možnostech odborné léčby, aby měli potřebné 
informace a mohli se sami rozhodovat. 

8. Nenahrazují běžné/mainstreamové školy
Škola zotavení nenahrazuje běžné školy či vzdělání na univerzitě. Může pořádat různé kurzy, které lidem pomohou zjistit, co by 
chtěli studovat, a umožní jim zapojit se do běžného studia. Školy zotavení umožňují lidem získat sebedůvěru, aby lépe zvládali 
své duševní problémy a mohli se tak zapojit do běžného vzdělávacího systému. Pomáhajícím profesionálům pak poskytují 
prostor pro osobní a profesní růst.



14 1514 15

Barbora Vráželová

„Pro mě jsou principy školy zotavení především: destigmatizace; pomoc a podpora v procesu zotavení; podpora začlenění do běžného 
života (mimo služby a prostředí spojené s nemocí); zplnomocňování a rozvíjení kompetencí; podpora sebevědomí a rozvoje osobnosti; 
podpora denního režimu; podpora k uvědomění si vlastní sebehodnoty; podpora k nasměrování životní cesty.

Už sám název ,škola zotavení‘ působí atraktivně a vzbuzuje zájem okolí o téma duševního zdraví i o studenta. Toto všechno dle mého 
názoru dělá školu zotavení školou zotavení.

Školu zotavení není možné dělat bez studentů, bez lidí, kteří mají s procesem zotavení zkušenost a chtějí tu zkušenost předávat dál. 
Dále by nefungovala bez profesionálního týmu, který má schopnost dávat škole reálnou podobu.

Je pro mě důležitá nízkoprahovost pro studenty a zároveň kvalita a efektivnost kurzů.“

Tomáš Vaněk

„Školu zotavení vnímám jako zajímavý koncept. Pro mě jako peer lektora jsou důležité některé pilíře, bez kterých si nedovedu 
takovou školu představit. Je to sdílení zkušeností s oblastí duševního zdraví obecně. Tam spadají i těžká témata, jako je stigmatizace, 
diskriminace, vnitřní nejistota, sebepřijetí, hledání cest k zotavení a podobně. Dalším důležitým pilířem školy zotavení je jakási 
demokratizace myšlení, a tedy i procesu učení se. Není důležité, kdo je lektor a kdo se kurzu účastní, student není zkoušen z nabývání 
nějakých nových poznatků, je zde sám za sebe, sám za sebe na kurz přichází, a i z něj tak odchází. Certifikát dostává především  

za aktivní účast a nemá být nikam posouván, ani manipulován k zastávání nějakých zdravějších postojů a podobně. Zkrátka neprošel 
žádným vyškolením k něčemu, ale strávil čas v prostředí, které je přijímající a otevřené k otázkám, kterým se možná musí ve svém okolí 
běžně vyhýbat. Třetím pilířem školy zotavení je podle mě nezávislost, ale nejsem si jistý, do jaké míry jsme jí dosáhli. Abych to shrnul, 
za pilíře považuji: sdílení zkušeností, demokratizaci myšlení, inspirování k otevřenosti a konečně nezávislost na jakékoli myslitelné jiné 
instituci.“

Jak o principech školy zotavení přemýšlejí a mluví peer lektoři?
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Lenka Flášarová

„Pocit sounáležitosti, partnerství, neformálnost, flexibilita, otevřenost, důvěra.“

Magda Dosbabová

„Základním principem školy zotavení je podle mě už samotný název, který vyjadřuje jak původ myšlenky jejího 
založení, tak i smysl jejího působení. 

Nejdůležitější součástí školy zotavení je pro mě bezvýhradné přijetí člověka jako takového.

Je to forma podpory zotavování se z těžkého období v životě a je průvodcem na cestě k další regeneraci.

Jak jsem se ke škole zotavení dostala?

Ve chvílích, kdy jsem se propadla na své dno, jsem začínala s hledáním pomoci na webových stránkách.  
V tu dobu to pro mě byla jediná možnost komunikace. Takto jsem se dostala až na stránky www.cmhcd.cz,  
kde jsem se seznámila se školou zotavení. 

Myšlenka zotavování pro mě byla nová a naprosto převratná. S radostí jsem se na tuto cestu vydala. Chtěla 
jsem pomoci lidem, kteří v životě prožívali podobně těžké období jako já. Tehdy jsem netušila, jak moc princip 
školy zotavení pomůže mně samotné tím, že jsem zde začala působit jako peer lektorka a poradkyně v online 
poradně Stopstigma.“
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2.2 Lidé lidem – tým školy zotavení
2.2.1 Kdo tvoří tým školy zotavení?

Obvykle se v textech, které mají být návodné směrem k fungování týmu, uvádí jakési kompetenční a hierarchické schéma. Při uvažování 
nad tím, zda by se tímto způsobem dalo vyjádřit fungování týmu školy zotavení a kompetence jednotlivých pozic, se ukázalo, že jde o hůře 
rozlousknutelný oříšek.

Chceme-li dodržet princip spoluvytváření, nabízí se myšlenka, že hierarchické znázornění ve smyslu „nadřízený – podřízený – kontrola plnění 
úkolů“ není na místě. Že se jedná o skupinovou práci všech členů týmu, která podléhá většinovému konsensu a odpovědnosti, nebo že 
kompetence jsou záležitostí toho, kdo se k nim přihlásí. 

Na druhou stranu je potřeba otevřeně přiznat, že bez vymezení kompetencí, odpovědnosti a pracovního rámce v podobě pracovní náplně 
může jakákoli instituce fungovat jen stěží. Proto i v kontextu týmu školy zotavení je potřeba uvažovat nad členy týmu tak, že každý má 
své nezastupitelné a cenné místo, se kterým se pojí jasné a srozumitelné zadání toho, co dělá. K čemu má kompetence a za co odpovídá. 
Princip spoluvytváření je pak aplikován v atmosféře toho, jak jednotliví členové týmu spolu komunikují a jak se cítí být součástí týmu. Tedy 
v uznání, naslouchání, vzájemném doplňování, podpoře a respektu. K této atmosféře pak přispívá i to, že členové týmu navzájem znají své 
silné stránky a spolupráce vytváří bezpečné prostředí pro to, aby si každý mohl říci o pomoc.

Složení týmu a výše úvazků jeho členů se odvíjí od toho, jak velké portfolio aktivit škola zotavení nabízí studentům. 

Zjednodušeně lze říci, že škola zotavení potřebuje někoho, kdo koordinuje její portfolio a jeho rozvoj a stará se o tým. Potřebuje někoho, 
kdo věnuje péči studentům. Nedílnou součástí lidských zdrojů jsou také ti, kteří se věnují PR, marketingu a záležitostem týkajícím se financí. 
Potřebuje tedy lidi, kteří zajišťují základní komunikaci, to, aby škola zotavení měla co nabídnout studentům a aby další členové týmu 
mohli pracovat a dostávat za to mzdu. S ohledem na rozsah portfolia pak můžeme školskou terminologií mluvit o „sborovně“, „studijním 
oddělení“, „ředitelně“ a „sekretariátu“. Každé z těchto oddělení pak může být obsazeno více lidmi, anebo jeden člověk může pracovat  
ve více odděleních. Pro přehlednost uvádíme v závěru textu schéma, jak to funguje. 
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Praxe ukázala, že důležitou roli ve fungování školy zotavení má pozice odborného garanta. Odborný garant superviduje její aktivity  
a poskytuje konzultační podporu jak členům jádrového týmu, tak lektorům. 

Bez lektorského týmu složeného z peer lektorů a lektorů s jinou odborností by to samozřejmě nešlo. Při realizaci aktivit nesou oba lektoři 
stejnou odpovědnost a mají stejné kompetence. V praxi školy zotavení se ukazuje jako zásadní prvek zastupitelnost členů lektorského týmu.
V literatuře pojednávající o účinnosti aktivit typu škola zotavení (např. Meddings, 2014) je koprodukce klíčovým principem nabízených 
kurzů. K naplnění tohoto principu jsou vhodné právě kurzy vyučované lektorskou dvojicí expert se zkušeností (uživatel služeb) a expert 
– profesionál. Výraz „expert se zkušeností“ používaný v zahraničí dobře dokumentuje náročnost této role. Nejde o spontánní vyprávění 
vlastního příběhu. Lektor musí mít svou zkušenost velmi dobře zpracovanou a při výuce uplatňuje pouze relevantní témata. Cílem sdílení 
zkušenosti není v tomto případě nekontrolované „otevírání se“, ale dosažení vzdělávacího účinku a efektu. 

Role peer lektorů není ovšem jen o sdílení vlastní zkušenosti, podílejí se na odborném výkladu tématu a musejí se za tím účelem také 
pravidelně vzdělávat a integrovat novinky v oboru do výuky. 

V kontextu školy zotavení je také důležitým prvkem využívání dobrovolníků nebo praktikantů z řad studentů pomáhajících oborů. Tito lidé 
mohou, zejména v situacích, kdy kmenoví zaměstnanci mají sníženou kapacitu, výrazně pomoci se zajištěním chodu a provozu. 

Je rovněž velmi důležité mít dostatečné administrativní zázemí (vypomoci mohou studenti či dobrovolníci), pokud chceme, aby škola zotavení 
byla dostupná na telefonu, organizovala a poskytovala kurzy, zasílala studentům letáky, byla aktivitní v oslovování nových studentů, 
zajišťovala harmonogram kurzů, komunikovala s lektory, vyhodnocovala zpětnou vazbu od studentů apod. Je zde spektrum činností, které 
nejsou na první pohled vidět, ale jsou důležité pro dobré fungování školy a také pro úspěšnou komunikaci se studenty. Je vhodné, aby 
všichni pracovníci školy znali základní principy školy zotavení v komunikaci se studenty, aby byl vždy někdo, kdo zvedne ve škole telefon či 
odpoví na e-mail, a aby byla komunikace se studenty vždy jasná a přesná ze strany všech pracovníků. Může se stát, že pokud student obdrží 
např. špatnou informaci o čase konání kurzu, přestane školu zotavení navštěvovat, i když kurz je propracován do sebemenšího detailu.   
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Odborný garant 
Odborný garant školy zotavení by měl být zárukou, že škola zotavení naplňuje své principy a poskytuje kvalitní kurzy a zázemí pro studenty  
a tým. Jeho úkolem je sledovat vývoj okolo škol zotavení ve světě, přinášet nové podněty a podporovat tvůrčí atmosféru.  Podílí se na vytváření 
nových kurzů, na aktualizaci těch stávajících a na evaluaci kvality školy zotavení. Spolu s ostatními členy týmu připravuje prezentace školy 
zotavení. Při přípravě projektů má na starosti odbornou argumentaci. Zodpovídá za koncepci rozvoje a dalšího směřování školy. Poskytuje 
konzultační podporu týmu.

Koordinátor
Úkolem koordinátora, který je jakýmsi lídrem týmu, je vytvořit informační, teoretické a hodnotové zázemí pro všechny členy týmu školy 
zotavení vzhledem k jejím cílům, a popřípadě též k cílům projektu, ze kterého je škola zotavení financována.

Koordinátor se stará o to, aby vše ve škole zotavení „šlapalo jako hodinky“ a zároveň byly dodrženy základní myšlenky a principy školy 
zotavení. Spolupracuje se všemi dalšími pracovníky školy a společně s nimi tvoří tým, jehož je nejen součástí, ale zároveň se o něj též stará. 
Společně s odborným garantem zpracovává odborné rešerše k tématu školy zotavení, sestavuje portfolio kurzů a metodicky vede přípravu 

Sekretariát
Koordinátor
Finance, PR,
marketing

péče o místo,
spolupráce s komunitou,
univerzitami a službami

Studijní oddělení
Studijní poradce

Ředitelna
Odborný garant, 

koordinátor

Sborovna
Lektorský tým

Portfolio pro studenty:
Kurzy

Workshopy, semináře,
zázemí pro studium

(knihovna, PC, 
internet...)



18 1918 19

nových kurzů. Je zodpovědný za finální podobu lektorských manuálů ke kurzům a zadává odbornou oponenturu nově vzniklých kurzů.
Vede lektorský tým nejen po organizační stránce (rozvrh hodin, zajištění alternace v případě potřeby apod.), ale také ho podporuje a dále 
rozvíjí po odborné stránce. 

Je v úzkém kontaktu se studijním poradcem – zapracování zpětných vazeb, přání, potřeb a cílů studentů školy zotavení do jejích aktivit. 
Koordinuje PR a finanční řízení školy zotavení. V menším týmu může mít tyto činnosti i přímo sám na starost. 

Koordinátor může mít též na starost komunikaci se zahraničními partnery, výměnu zkušeností s dalšími školami zotavení a jinými službami 
v oblasti péče o duševní zdraví či vzdělávání dospělých.

Pokud je škola zotavení financována pomocí nějakého projektu, grantu apod., pak také ve většině případů zodpovídá za finální podobu 
veškerých výstupů, za naplnění cílů a indikátorů projektu.

Studijní poradce
Studijní poradce je průvodcem pro studenty. Je to člověk, který je z celého týmu školy zotavení nejvíce v kontaktu se studenty. 

Sestavuje s nimi individuální vzdělávací plán na základě toho, co se studenti chtějí/potřebují naučit. Na základě jejich vzdělávacího plánu 
s nimi vyplňuje přihlášku ke studiu. Zajímá se o zpětné vazby studentů na průběh studia a na to, jak jim studium pomáhá na jejich cestě 
zotavení. Tato pozice by se dala shrnout pod název „kouč pro zotavení“. Podle našich zkušeností je tato role náročná. Od studijního 
poradce se očekává, že bude zajišťovat vstřícné přijetí pro všechny, ale zároveň že udrží hranice studijního programu. Studenti mohou mít 
řadu potřeb, které nemůže studijní poradce suplovat. Studijní poradce či poradci by neměli zůstat bez podpory od ostatních členů týmu, 
měli by mít možnost odpočívat a případně si vyžádat individuální supervizi.

Se studenty také komunikuje ohledně termínů konání kurzů a posílá jim pozvánky na kurzy a další mimoškolní aktivity.

Peer lektoři
Peer lektoři jsou pro školu zotavení nepostradatelní, bez nich to opravdu nejde. Je důležité, aby se peer lektoři podíleli na většině aktivit 
školy. Tedy aby nejen lektorovali, ale spolu s lektory jiných odborností kurzy připravovali a přinášeli nová témata. Je výhodné, když jsou peer 
lektoři dobří vypravěči svých příběhů. Ale tím to nekončí. Peer lektor se musí orientovat v tématech vzdělávacího programu a v portfoliu celé 
školy zotavení, měl by být partnerem lektorovi s jinou odborností a mít dobré lektorské dovednosti, nejlépe podpořené kurzem.
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Peer lektoři – práce s osobním příběhem

Klíčovým nástrojem práce peer lektora je jeho osobní příběh. To mají peer lektoři společné s peer konzultanty. Práci s příběhem není dobré 
brát jako rutinu. Spíše naopak – to, co peer lektor sdílí ze své biografie, přizpůsobuje tématu, publiku i tomu, jak se sám v konkrétní situaci 
cítí. Je normální, když se vyprávění v čase proměňuje, podle toho, jak sám peer lektor svému příběhu rozumí. Na začátku jsou důležité 
dvě věci: příprava a odvaha, to ostatní přijde časem. Je vhodné mít na přípravu svého příběhu dost času a podporu – tu je možné získat 
například v kurzu pro peer konzultanty nebo v kurzu pro přípravu peer lektorů.

Peer lektor by měl být ve svém příběhu doma, rozumět mu a používat ho vědomě. Ze svého příběhu většinou peer lektor uplatňuje části, 
které se hodí k tématu, málokdy vypráví celý svůj příběh. Nekoncentrujte se příliš na symptomy a na nemoc jako takovou. Je to méně 
důležité nežli to, co jste dokázali.

Pro peer lektory si dovolujeme uvést několik základních doporučení:

• Orientujte se spíše na překonávání překážek a zotavení nežli na nemoc a diagnózu.
• Buďte otevření, jak to jen jde. Ale ne víc, než chcete. Nikdo vás nemůže nutit vracet se k traumatickým okamžikům vašeho života.  

Je v pořádku říct, že o něčem prostě (teď) nechcete mluvit.
• Vyprávějte svůj příběh jako jeho hrdinové. Soustřeďte se na to, co jste vy museli udělat pro to, abyste se dostali z nejhoršího,  

abyste rostli a obnovovali své síly. 
• Mluvte o tom, kdo a co vám pomohlo a pomáhá ve vašem zotavování. Zároveň není ideální dělat přímou reklamu konkrétním lidem  

a organizacím.
• Sdílejte i zkušenosti jiných lidí se zkušeností s nemocí (není ale vhodné uvádět jejich jména).
• Nechávejte prostor na otázky. Svůj příběh vyprávíte konkrétním lidem. Buďte připraveni na to vést s nimi rozhovor  

o jejich zkušenostech. Buďte proto připraveni měnit se z vypravěčů v posluchače a vzájemně se od sebe učit.
• Nestyďte se za svá selhání a dílčí neúspěchy, i když je těžké o nich mluvit, je to často to, co dodává vašemu vyprávění hloubku  

a opravdovost, a vašim posluchačům odvahu vystoupit také se svými zkušenosti a překonávat je.
• Neobviňujte. I když se vám stala nespravedlnost a křivda. Obviňování konkrétních lidí a institucí vytváří atmosféru konfrontace  

a vás staví do role oběti. 
• Nedávejte rady. Příběh každého zotavení je jedinečný. To, co pomohlo vám, nemusí být cesta pro každého.  

Zajímejte se o to, jak o sobě a svém zotavení uvažuje člověk sám.
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Peer lektorem se může stát člověk, který má žitou zkušenost se zotavováním z duševní nemoci a je ochoten tuto zkušenost sdílet. Měl by mít 
dovednost pracovat s informacemi a tyto informace srozumitelně předávat. Pro práci peer lektora není rozhodující konkrétní diagnostický 
okruh nemoci, ze které se zotavuje. Je však důležité, aby se dokázal ztotožnit s etickým kodexem lektora školy zotavení a ve své odborné 
praxi jej dodržovat.

Etický kodex lektora školy zotavení

Kodex původně vznikl v roce 2013 pro profesi peer lektora. V Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví jsme začali realizovat projekt „Zapojení 
uživatelů péče do vzdělávání v oblasti péče o duševní zdraví“. Obsahem projektu mj. bylo vybrat a připravit 10 kolegů na profesi peer 
lektora. Během této přípravy jsme společně přemýšleli o tom, jak tuto profesi zarámovat z hlediska hodnot a etických požadavků pro tuto 
profesi. 

Když jsme v roce 2017 založili školu zotavení, ukázalo se, že hodnotový a etický rámec jsou pro nás i po letech pořád platné a důležité.  
Proto jsme tento kodex přenesli do podmínek školy zotavení pro všechny lektory. Koneckonců se dá říci, že se jedná o rámec, ve kterém 
uvažují i ostatní pracovníci.
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• Přistupovat s respektem ke studentům a očekávat respekt od nich.
• Podávat ověřené informace, odkazovat na jejich zdroje (literatura, odborná literatura, osobní svědectví vlastní či jiných lidí,  

zprávy z médií aj.).
• Přinášet vlastní zkušenost jako důležitou součást výuky, propojovat svou zkušenost s dalšími dostupnými informacemi. 
• Být zdrženlivý ve vynášení obecných soudů a odsudků (všichni, vždycky apod.), usilovat ve výuce o vyváženost (objektivitu)  

a přinášení i pozitivních příkladů – dobré praxe, pozitivních zkušeností. 
• Být konkrétní.
• Usilovat o zlepšení, nápravu, rozvoj.
• Mít schopnost sebereflexe: je to, co říkám, studentům skutečně ku prospěchu?
• Být upřímný, vlídný.
• Snažit se o bourání stereotypů přinášením silných informací.
• Neříkat studentům, co mají dělat. Nechat na nich, ať se sami názorově vyprofilují, ať zaujmou vlastní postoje.
• Studenti mají právo vědět, že se v systému péče o duševní zdraví dějí i špatné věci. Mají také právo vědět, že se dějí i věci dobré, 

prospěšné.

Lektor s jinou odborností
Kromě lektorů s vlastní zkušeností s duševní nemocí působí ve škole také lektoři profesionálové z oblasti péče o duševní zdraví, či lektoři  
s jinou odborností. Často jsou to odborníci s praxí v pomáhajícím oboru: psychologové, psychiatři, sociální pracovníci, ergoterapeuti, 
zdravotní sestry. Ale kurzy ve školách zotavení mohou být hodně pestré, uplatní se i specialisté z jiných oborů – fotografové, IT odborníci, 
faráři. Lektoři s jinou odborností by měli mít zájem o školu zotavení, měli by být ochotni zapojit se do spoluvytváření, jak jsme o tom psali 
výše. Lektorské dovednosti jsou samozřejmě důležité, stejně jako u peer lektorů. Obdobně jako peer lektor, může i lektor s jinou odborností 
sdílet své vlastní zkušenosti. Ve škole zotavení je dobré, když se trochu stírají hranice, peer lektoři se zlepšují v odborných tématech a lektoři 
s jinou odborností víc mluví o sobě.
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2.2.2 Jak tým funguje?

Výše jsme popsali různé funkční části týmu školy zotavení: ředitelnu, sekretariát, sborovnu a studijní oddělení. Velká škola zotavení může 
mít i desítky zaměstnanců. V našich podmínkách to bude ale spíše pár lidí, kteří budou potřebovat pracovat co nejvíc společně.

Škola zotavení by především měla opravdu tvořit tým. Tedy měla by být složená z lidí, kterým jde o společnou věc. To je podmínka jakéhokoliv 
úspěchu. Je dobré, aby se tým školy zotavení pravidelně setkával a společně diskutoval o tom, co se daří, kde jsou problémy, ale také o tom, 
jak školu zotavení dále rozvíjet. 

V běžném fungování se osvědčilo pravidelné setkávání nejužšího výkonného týmu ve složení koordinátor, studijní poradce, garant projektu 
– tedy ředitelna + studijní oddělení – přibližně jednou za týden. Setkání všech lektorů – tedy sborovna – jsou potřeba méně často, nejméně 
však vždy na začátku a na konci semestru – tedy čtyřikrát za rok.

Pro výběr členů lektorského týmu je klíčová ochota učit společně ve dvojici a to, zda se umí nadchnout pro to, jak škola zotavení funguje. 
Lektoři s jinou odborností jsou zpravidla vybíráni podle toho, jaká témata kurzů a dalších aktivit jsou nebo mají být v portfoliu školy zařazena.
Specifikem přijímání nových peer lektorů je jeden z principů zotavení, a to příležitosti. V pražské škole zotavení se stalo běžnou praxí,  
že novými kolegy v týmu se stávají bývalí studenti.
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Barbora Vráželová

„Pro fungování týmu školy zotavení je podle mého názoru nejdůležitější schopnost se domluvit; ochota přemýšlet nad kurzy, aby byly 
nastavené tak, že budou podporovat proces zotavení, nebo aby naplňovaly poptávku; snaha a ochota se vzájemně podpořit; ochota 
učit se jeden od druhého a vzájemně si naslouchat. Když je někdo v týmu oslabený, mít čas nabídnout mu pomoc.

U lektorů nejvíce oceňuji jejich profesní rozvoj, který je v pražské škole zotavení podle mého názoru na vysoké úrovni ve smyslu 
podpory zotavení, pochopení nemoci, respektu k člověku, k tomu, jaký je a s čím přichází. Zároveň otevřenost a podání pomocné ruky 
s držením si zdravých hranic, oceňuji viditelný zájem o studenty a pracovitost.“

Jak o týmu školy zotavení přemýšlejí a mluví peer lektoři?

Magda Dosbabová

„Vždy pro mě byl důležitý kolektiv, ve kterém jsem pracovala. Ve škole zotavení mě obklopují spolupracovníci  
s laskavým přístupem jak ke mně, tak i ke studentům. Je pro nás důležité, abychom se zde všichni cítili bezvýhradně 
přijati a tvořili spolupracující tým. Díky individuálnímu přístupu ke mně (i s mou nemocí a omezeními z toho 
vyplývajícími) jsem schopna podílet se na smysluplných projektech a dostávat zpětnou vazbu od lidí, kterým má 
snaha pomohla. Je to velice naplňující práce. Výkonnost je uzpůsobena mým současným možnostem.

Mé předchozí studijní a pracovní zkušenosti vycházely z prostředí velmi náročného na výkon. Ve škole zotavení 
jsem se naučila pracovat s energií, kterou mám zrovna k dispozici, a naučila se vnímat hranice svých možností.“

Lenka Flášarová 

„Možnost, schopnost se spolehnout na druhého lektora v případě 
potřeby (nejsem v tom úplně sama), přátelství…“
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2.3 Portfolio školy zotavení 
Škola zotavení nabízí vlídné a respektující prostředí pro vzdělávání.  
Její portfolio, jehož těžištěm je vzdělávání, tvoří kurzy, semináře, workshopy  
a různé kreativní dílny nebo semináře.

Tematicky lze portfolio rozdělit do několika oblastí:  g 2.3.1 Porozumění konceptu zotavení a fenoménům 
souvisejícím s problematikou vyrovnávání se s překážkami 
způsobenými duševní nemocí

 g 2.3.2 Rozvoj dovedností pro zotavování

 g 2.3.3 Zacházení s krizí a zranitelností

 g 2.3.4 Aktivity podporující duševní pohodu a osobní růst
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2.3.1 Porozumění konceptu zotavení a fenoménům souvisejícím s problematikou 
vyrovnávání se s překážkami způsobenými duševní nemocí
V pražské škole zotavení si vybavujeme situaci, kdy se v roce 2013 rozšířil tým Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví o 10 nových 
kolegů, budoucích peer lektorů. V rámci jejich profesní přípravy jsme jim představili koncept zotavení a témata jako stigma, self-stigma  
či diskriminace i to, jak je možné s těmito tématy zacházet v každodenním životě. Reakce kolegů byly pro nás překvapivé a velmi pozitivní. 
Daly by se shrnout do tvrzení „Aha, takže to, co žijeme, má jméno a nějaké východisko, je naděje na zlepšení.“ 

Pojmenování zotavení jako nelineárního procesu, který mohou mít ve svých rukou, který směřuje ke spokojenému životu nemoci navzdory, 
přineslo kolegům něco, co jeden z nich, Michal Kašpar, shrnul slovy „můj život poněkud rozkvetl“. Stáli jsme o to, aby se tato zkušenost stala 
přenositelnou a mohli k ní docházet i další lidé, kteří se potkávají s duševním onemocněním.

V roce 2021, kdy se „zotavení“ stalo běžnou součástí slovníku poskytovatelů služeb péče o duševní zdraví, se zdá, že vyučovat toto téma 
ve školách zotavení je už nadbytečné nebo zpátečnické. Existuje však několik dobrých důvodů, proč to dělat. Tím nejdůležitějším je,  
že zotavení je leitmotivem celého konceptu školy zotavení. Proto chceme-li v prostředí škol zotavení mluvit o zotavení, neměli bychom 
mít na mysli prázdná a sluncem zalitá klišé o naději. Měli bychom nabízet konkrétní, na důkazech založené a věcné informace, opřené 
o zkušenosti lektorů. Měli bychom nabízet bezpečné prostředí ke sdílení a diskuzi, ve kterém si každý ze studentů na základě dostatku 
informací může udělat vlastní představu o tom, co pro něj osobně zotavení znamená, a dostane příležitost mu porozumět optikou svých 
zkušeností, možností, přání a snů. 

Analogicky lze uvažovat i o dalších tématech kurzů v této oblasti portfolia škol zotavení – tedy fenoménech souvisejících s překonáváním 
překážek způsobených duševní nemocí. Sice to může znít jako z publikace Jana Patočky,2 ale koneckonců, proč ne? Škola zotavení přece 
může zúrodnit i akademickou půdu.

2 Jan Patočka byl filozof a pedagog Univerzity Karlovy. Věnoval se fenomenologii a v jejím kontextu zkoumal svět od běžného porozumění až k jeho vědeckým  
   výkladům pohledem žité zkušenosti. Je mj. pokračovatelem myšlenkové tradice J. A. Komenského. (Diderot, s. 436 – svazek 2, 65 – svazek 6)
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Je to jednoduché. Uvedeme příklad kurzu Stigma a self-stigma. I dnes, v roce 2021, přes veškeré snahy destigmatizačních aktivit, 
doprovázejí duševní nemoci různá tabu, mýty a neporozumění. Tyto jevy, ve spojení s nedostatkem informací o průběhu a projevech 
duševních nemocí, dopadají nejen na samotné lidi, kteří hledají způsob, jak žít spokojeně nemoci navzdory, ale také na jejich okolí, 
pomáhající profesionály často nevyjímaje. Cílem a obsahem kurzu je pak pojmenování fenoménu stigmatu, self-stigmatu a diskriminace, 
jeho teoretické uchopení a v diskuzi nastínění východisek, jak s ním pracovat v duchu zotavení.

V pražské škole zotavení se velmi osvědčilo také téma kurzu Slyšení hlasů, který hojně navštěvují jak samotní lidé, kteří se uzdravují, 
tak jejich blízcí, ale i pomáhající profesionálové nebo studenti vysokých škol. Dobrým příkladem může být také kurz Safewards, který 
se věnuje problematice předcházení užívání omezovacích prostředků v prostředí psychiatrických nemocnic.
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Jak mohou vypadat anotace (nebo propagace) takových kurzů?

Slyšení hlasů
Slyšení hlasů je běžnější zkušenost, než si mnoho lidí uvědomuje, a nemusí být nutně znakem duševní nemoci. Může to však být velmi 
znepokojivou zkušeností, jak pro člověka, který hlasy slyší, tak pro lidi v jeho okolí. Obsahem kurzu budou úvahy o příčinách slyšení hlasů, 
jak s nimi pracovat, a strategie, jak se naučit hlasy zvládat a žít s nimi plnohodnotný život ve společnosti.

Stigma a self-stigma
Předsudky, společenské stigma duševního onemocnění a sebestigmatizace lidí, kteří se z duševního onemocnění zotavují. To vše má 
významný vliv na sociální soužití, které s sebou mnohdy přináší diskriminační chování. Kurz podporuje studenty v rozpoznání problematiky 
stigmatizace a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování. Studenti se dozví to, jak stigma a self-stigma 
vzniká, co je udržuje, a především, jak jim lze čelit. Lektoři společně se studenty budou reflektovat jejich vlastní zkušenosti se stigmatizací  
v bezpečném prostředí. 

Ze zpětných vazeb studentů kurzu Stigma a self-stigma:

Co je pro tyto kurzy typické a jaké jsou naše zkušenosti?

 g Mají obecnější charakter, jejich cílem je porozumění tématu optikou žité zkušenosti.
 g Je vhodné volit jednodenní formát s maximálně 6h časovou dotací.
 g Těžištěm kurzů je teoretické uchopení tématu založené na důkazech a následná diskuze podpořená krátkým cvičením.
 g Formát kurzů se ukazuje jako více přístupný i jiným lidem než těm, kteří se zotavují (například rodinným příslušníkům nebo 

pracovníkům služeb péče o duševní zdraví).
 g Kurzy na sebe dobře navazují a doplňují se, tedy student může absolvovat samostatný kurz nebo si sám „poskládat“ studijní semestr.

„Bez chyby. Zábavné, vtipné, přirozené.“ 

„Problém sebestigmatizace je pro mě opravdu značný. Bylo velmi dobré přestat v něm být tak utopen a uvězněn.“
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2.3.2 Rozvoj dovedností pro zotavování

Vítejte na širých lánech a pestrých lukách! Už z podstaty zaměření škol zotavení představuje tato tematická 
oblast pro studenty nejbohatší nabídku. Uvažujeme-li nad procesem zotavení a jeho cíli tak, že aby mohl 
člověk žít plný a spokojený život „mimo nemoc“, je potřeba oslovit a najít (nebo znovu najít) jeho dovednosti 
a silné stránky, pak si jistě dovedete představit škálu témat, která s tímto procesem souvisejí.

Společně stojíme před otázkou, jak toto téma uchopit. Nabízí se bezpočet možností a příležitostí.

Jak mohou vypadat anotace (nebo propagace) takových kurzů?

Duševní zdraví na internetu
Duševní onemocnění často provází snížená míra socializace. Být v prospěšném kontaktu s lidmi je součástí zotavování z duševní nemoci. 
Kurz podporuje účastníky v reálném vnímání prostředí sociálních sítí a základních pravidlech bezpečí v komunikaci na internetu. Zaměřuje 
se na moderní způsoby komunikace a získávání informací, které můžou pozitivně i negativně ovlivňovat naši psychiku. Studenti se v něm 
společně s lektory budou zamýšlet nad přínosy a případnými riziky internetu vzhledem k problematice duševního zdraví/nemoci. 
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Ze zpětných vazeb studentů kurzu Duševní zdraví na internetu:

Fotopříběh mého zotavení
Kurz poskytuje příležitost naučit se nové dovednosti potřebné k zapojení do běžného života prostřednictvím sebevyjádření. Studenti budou 
fotografovat a následně vytvářet koláže na témata „já“, „můj příběh“, „kdo jsem“ aj. Kurz bude mít dvě části: (1) vlastní pořizování snímků 
a jejich (2) komponování do smysluplného celku. Studenti si osvojí základy fotografie, rozvinou svůj tvořivý potenciál a schopnost reflektovat 
svůj životní příběh (životní situaci).

Co je pro tyto kurzy typické a jaké jsou naše zkušenosti?

 g Zaměřují se na každodenní život a jeho témata. Například: práce, vztahy, denní rituály, potřeby, co mě vyživuje, co mi přináší radost…

 g Formát kurzů závisí na výukových cílech a uvážení týmu školy zotavení a ty zase na zjištěných potřebách studentů.

 g Těžištěm kurzů je „umět“, kurzy by tedy měly napomoci k získání tipů, triků a praktických nástrojů.

 g Kurzy jsou vhodné pro ty studenty, které výukové téma osloví a chtějí jej „umět“ zařadit do svého života.

„Hodně mě to donutilo přemýšlet  
o času stráveném u počítače.“

„Téma bylo více jak skvělý. Člověk se u toho nemohl nudit.“
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2.3.3 Zacházení s krizí a zranitelností

Pojďme teď společně nad zotavením uvažovat jako nad procesem životní změny. 

Co je přirozené pro život každého z nás? Co se každému stává? Bezesporu najdeme hodně společných věcí. Tou, o které teď chceme mluvit 
a přihodila se úplně každému, je překonávání nějaké životní krize nebo oblast života, na kterou reagujeme citlivěji, jsme zranitelnější.

Mohli bychom se na tomto místě pustit do vyprávění o klasifikaci krizí podle jejich závažnosti a zdroje. V této klasifikaci bychom 
mohli také najít krizi pramenící z psychopatologie, resp. krizi v kontextu psychopatologie (Vodáčková, 2012, s. 34–38). Mnohem více 
však v prostředí škol zotavení stojíme o návodné příběhy těch, kteří nějakou krizi překonali, dokázali porozumět tomu, co je zraňuje.  
Co pokládáme za důležité zmínit, je to, že krize „nese možnost zásadní změny. Z toho vyplývá, že je zároveň nebezpečím i příležitostí“ 
(Vodáčková, 2012, s. 31).

V tomto kontextu uvažování chceme zmínit to, jak naše peer lektorka Magda Dosbabová shrnula zaměření tohoto okruhu kurzů v rámci 
školy zotavení: „Chci předat studentům zprávu, že jednou už se mi podařilo krizi zvládnout, tak se mi to podaří zase. A že je pro mě 
důležité se na to připravit.“

Magdino vyjádření tak vystihuje podstatu kurzů, které mohou školy zotavení svým studentům nabízet  
v rámci tematického okruhu zacházení s krizí a zranitelností. Při uvažování nad tématy stačí nahlédnout  
do každodenního života a podívat se na životní změny z hlediska potřeb těch, kteří tyto změny žijí  
a mohou se stát studenty škol zotavení.

Jako příklad kurzu na téma zacházení s osobní zranitelností můžeme nabídnout  
Plán bezpečí, který ve škole zotavení v Praze učíme již třetím rokem  
a je o něj zájem zejména od lidí, kteří se zotavují. 
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Jak mohou vypadat anotace (nebo propagace) takových kurzů?
Plán bezpečí
Obsahem kurzu je vytváření plánu bezpečí, tedy toho, jak rozeznat přicházející krizi a jak s ní zacházet. Studenti budou společně s lektory 
diskutovat otázky, které pomáhají lépe poznávat sebe sama a nacházet strategie pro zmírňování dopadu obtíží na život. Věnovat se budou 
také zdravému životnímu stylu a zlepšování psychické kondice. Součástí kurzu bude dále téma self-management, který je předpokladem 
úspěšného zotavení a s vytvářením plánu bezpečí úzce souvisí. Účastníci kurzu se společně s lektory zaměří na zvědomování a rozvoj 
vlastních managementových mechanismů, přičemž hlavním provázejícím principem bude podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.

Ze zpětných vazeb studentů kurzu Plán bezpečí:

Kurzy typu zacházení s porozuměním vlastní zranitelnosti mají velký potenciál podpořit i ty studenty, kteří se chystají na ukončení hospitalizace 
v psychiatrické nemocnici. Nad jejich situací uvažujeme tak, že je čeká hodně změn. Musí se vyrovnat jak s novým uspořádáním svých dní, 
které už závisí jen na nich samotných, tak s tím, co hospitalizaci předcházelo (třeba pocity studu). Dovedeme si představit, že nároky jsou 
velké. Toto téma uvádíme jako tip a směr, kterým bychom se chtěli sami vydat.

Co je pro tyto kurzy typické a jaké jsou naše zkušenosti?
 g Zaměřují se prakticky na konkrétní oblasti zvládnutí krize a jejího předcházení, nácviky, poskytnutí nástrojů, které lze využít  

i po absolvování kurzu. Cílem je, aby studenti získali nějakou dovednost nebo nástroj.
 g Kladou důraz na rozpoznání zranitelných míst a rozvoj umění s nimi zacházet.
 g Délka kurzu závisí na jeho cíli. Pokud chceme, aby si student odnesl jednu věc, která se mu bude hodit k tomu, aby se cítil jistěji  

pro zvládnutí krize, pak stačí 4 hodiny. Pokud chceme, aby si student odnesl sadu nástrojů, pak neváhejme kurz protáhnout klidně  
až na 18 hodin. Záleží na fantazii a zkušenostech lektorského týmu. 

 g Kurzy jsou vhodné jak pro začátečníky (v tomto případě jsou to studenti, kteří cítí, že by se v tomto tématu potřebovali vzdělat, protože 
jim nějaká krize hrozí. Zároveň je potřeba držet hranice – školy zotavení neposkytují krizovou intervenci), tak pro pokročilé,  
kteří už nějaké kurzy absolvovali. Je potřeba vědět, že pro tuto část studentů může být náročné přijít (třeba i do bezpečného prostředí)  
a o své zranitelnosti a krizích hovořit.

 „O kurzu jsem měla vědět mnohem dřív po hospitalizaci. 
Informace využiji v aktivní fázi svého onemocnění.“

„Za mě velmi přínosné pro mé zotavení.“
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2.3.4 Aktivity podporující duševní pohodu a osobní růst

Název tohoto okruhu možná vypadá příliš obecně a možná neevokuje konkrétní představu o jeho obsahu.  
A možná právě naopak si lze představit cokoli. Jeho náplň je prostá. Jedná se o „obyčejné“ lidské setkávání. 
Tyto aktivity mají důležitý společný rys a význam – „být spolu a společně dělat věci, které nás baví a zajímají, 
těšit se z blízkosti“.

Může to být cokoli. Dáme si společně kávu, čaj, sušenky. Společně si uvaříme. Spojuje nás literatura, hudba nebo divadlo a chceme společně 
něco tvořit. Fantazii se meze nekladou. Klíčové pro tyto aktivity jsou atributy svépomoci, vzájemnosti a vytváření příležitostí.

Pro inspiraci uvádíme také zkušenosti z Nizozemí: 

Eagle Shelter nabízí prostor, kam může přijít kdokoli bez ohledu na věk nebo životní příběh, každý, kdo to z jakéhokoli důvodu potřebuje.  
Je to místo, kde můžete být sami sebou, kde se můžete potkávat, nabrat sílu, načerpat naději, je to místo zotavení, kreativity, (znovu)
objevování a příležitostí k dalšímu růstu. Všechny předsudky, stigmata a nálepky, s nimiž se člověk ve společnosti někdy setkává, můžete 
nechat za dveřmi. Každý, kdo přijde, tady může být sám sebou, každý je vítán. Můžete se stavit jen tak, na šálek kávy, posedět na zahradě, 
anebo se rovnou zapojit do nejrůznějších aktivit či workshopů. Základní hodnoty Eagle Shelter jsou: MEET, CONNECT, DARE, CREATE, 
OVERCOME, GROW. Nechte se inspirovat!

Škola zotavení Nei Skoen (v překladu „Nové boty“) se snaží vytvářet neustále nové příležitosti pro lidi  
sociálně a psychologicky zranitelné, kteří se musí v životě vypořádávat s nejrůznějšími omezeními.  
Zaměřuje se především na posílení svépomoci a sdílení zkušeností. 
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Tradice NEI SKOEN 3

Tradice Nei Skoen jsou založeny na tradicích svépomocných skupin a jsou použity v Nei Skoen jakožto Komunitě pro učení, rozvoj a zotavení:

1. Náš pocit pohody je na prvním místě. Osobnímu zotavení a rozvoji se může dařit pouze v bezpečném a příjemném prostředí, kde víme, 
že jsou lidé, kteří nás podporují.

2. Škola zotavení Nei Skoen má jediný cíl: vytvořit útočiště / svobodný prostor, kde lidé mohou být, kým chtějí být, a pracovat  
na svých zálibách (na tom, co je naplňuje, co je jejich vášeň).

3. Abyste se mohli stát účastníkem Nei Skoen, potřebujete jedinou věc, a to touhu pracovat na svých zálibách a ochotu využít svých 
schopností, abyste mohli pomáhat ostatním.

4. Nei Skoen nemá žádné vedoucí. Naši „vedoucí“ pracují na základě důvěry, kterou jim účastníci dali, a nijak jim nepanují.

5. Nei Skoen je kompletně autonomní, a to samé platí pro svépomocné skupiny, které zde hostují: Jsou si svým šéfem.

6. Škola zotavení nefinancuje další zařízení či organizace; problémy s penězi nebo se zázemím (finančním zajištěním) nás nezastaví  
před plněním našich cílů.

7. Škola zotavení je plně autonomní, založená na svépomoci. Škola zotavení tedy funguje plně na vzájemné pomoci.  
Během aktivit je všem představen košík 7 tradic a všichni do něj mohou přispívat podle svých možností.

8. Svépomocné principy budou ve škole zotavení vždy na prvním místě. Ve škole zotavení se nevytváří profesionální pozice,  
je a zůstane kompletně „neprofesionální“, ačkoliv existuje možnost vzniku placených pozic.

9. Nei Skoen se neangažuje ve veřejných diskuzích mimo Nei Skoen, není součástí veřejných závazků a nezaplétá se do oblasti  
veřejných závazků.

10. Anonymita je duchovním základem všech našich tradic, nechť nám toto připomíná potřebu vyzdvihovat a velebit tradice nad osobní 
zájmy či naši osobnost.

3  https://neiskoen.nl/tradities-nei-skoen/. Překlad: Zdeněk Heřt, Jana Pluhaříková Pomajzlová, Platforma CARe ČR, 2019.
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Skvělým příkladem je také CHRC v Plzni, který provozuje Ledovec, z.s. Inspiraci a informace najdete v poslední kapitole této brožurky.
Ze školy zotavení v Praze můžeme přispět zkušeností z literární a divadelní dílny.

Literární dílna
Literární dílna pro lidi se zkušeností s duševní nemocí probíhala v letech 2015/2016 ve spolku Dobré místo, od počátku roku 2017 je 
součástí školy zotavení. Dosavadní formát setkávání jednou za týden je v mnoha ohledech uspokojivý, zejména umožňuje lidem se scházet  
nad kreativní činností a udržovat kontinuitu. I přesto přišli lektoři dílny, básník Jan Škrob a prozaik se zkušeností s duševní nemocí Tomáš 
Vaněk, s návrhem na úpravu tohoto zaběhnutého formátu, která by měla přispět k přilákání více aktivních studentů a expandování  
do komunitního prostoru. Nejsilnějším momentem literárních dílen je ze zkušeností lektorů veřejná prezentace výsledků tvorby studentů, 
a to zejména formou veřejných literárních čtení. Bez těchto výstupů by téměř nebylo možné lidi motivovat k soustavné a samostatné 
činnosti, která je podstatná pro jejich tvůrčí rozvoj. Čtení, která již proběhla, ukazují silný potenciál měnit pohled veřejnosti na problematiku 
duševního zdraví, spojovat lidi s duševní nemocí i bez ní.

V rámci literární dílny vychází 
časopis, který se jmenuje Zámezí. 
Časopis vydává texty studentů, 
kteří se zároveň mohou podílet 
na redakčních pracích. 
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> Editorial prvního vydání Zámezí

Časopis ke stažení najdete zde:

https://www.cmhcd.cz/CMHCD/
media/Media/Ke stazeni/Centrum/
casopis_Zamezi01-1.pdf 
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Zámezí # 1

časopis Literární dílny při Škole zotavení

E
di

to
ri

al   
Snažili jsme se dát dohromady důstojný kulturní magazín, ale výsledek 

je nicotný. Ničeho jsme nedosáhli. Nic se nám nepodařilo. Nic. Pravda je 

taková, že téma ničeho jako zdánlivé popření všech témat nám přišlo jako 

ideální začátek činnosti našeho časopisu. A ukázalo se, že je to téma daleko 

vydatnější, než si myslíte. Velká témata naší doby nás nezajímají. Nezajímají 

nás ani velká nadčasová témata. Nezajímá nás nic. Tedy vlastně: zajímá 

nás nic. A nic je velké nadčasové téma. A točíme se v kruhu, což by klidně 

mohlo být téma příštího čísla. (Nebojte se, nebude.) Abych ale jenom nemlžil: 

časopis Zámezí si klade za cíl věnovat se literatuře a kultuře vůbec v nejširším 

smyslu menšinové. Drtivá většina lidí má nějakou menšinovou, okrajovou, 

zkušenost. A to nás zajímá. I proto hned v prvním čísle trochu provokujeme 

antitématem. Uvidíte ale, že to myslíme vážně. Ostatně není náhodou, 

že zrovna ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou média plná prvních snímků 

černé díry. Určitou jasnozřivost nám nelze upřít. Ale všemu navzdory vám 

nabízíme i rozhovory se zajímavými lidmi, pohledy odjinud, filosofické úvahy 

a v neposlední řadě literární tvorbu. Hranice tématu/antitématu strategicky 

překračujeme. A pokud vám můžeme něco slíbit i do budoucna, je to v prvé 

řadě právě překračování hranic.

Inspirativní čtení vám přeje

Jan Jiří Novák

Je to o ničem. 

3

Kontext
Dawid Zdobylak

Mystická 
slunce Dawida 
Zdobylaka

Tomáš Vaněk

Když jsme se zamýšleli nad grafickou stránkou časopisu, 

uvědomili jsme si, že zde nejsme limitováni jazykem. 

Procházel jsem obrazovými světy různých zahraničních 

tvůrců a narazil na dílo Dawida Zdobylaka. Nevěděl jsem  

o tomto umělci téměř nic, ale jeho slunce zapadlá v krajině 

rozněcovala mou představivost. Ač malá až nicotná, 

přece tam byla, vždy někde mezi stromy, jejichž křehká 

architektura se zapisuje do duše. 

Některé z těchto podivných interpretací jsme poslali přímo 

Dawidovi spolu s otázkou, jestli se nás duševně nemocných 

nebojí. A ukázalo se, že ne. Hloubka šílenství, melancholie 

a do jisté míry religiózního mysticismu mu není nikterak 

cizí. Podobně jako mnozí z nás se někdy ve svém životě 

ocitl na dně. Možná na dně propasti, které zobrazuje  

na svých nových surrealistických plátnech… „Před časem 

jsem si myslel, že jsem v depresi. Cítil jsem se zoufalý  

a bezmocný,“ popisuje Dawid Zdobylak své trápení a také 

neobvyklý recept, který mu byl psychiatričkou předepsán: 

„Šel jsem k doktorce. Provedla se mnou lékařské šetření  

a byla velmi zmatená z výsledků. Na konci návštěvy mi 

řekla, že jsem skutečný umělec a umělci jsou citliví. Takže 

pořád neznám diagnózu. Malování dává mému životu 

smysl.“ 

 

 

Na Akademii výtvarných umění v Krakově se Dawid 

Zdobylak v rámci svých doktorských studií věnuje 

pod vedením profesorů zejména hodnocení prací 

studentů v oboru malba. „Je to velice náročná  

a vyčerpávající práce. Je třeba být opatrný, nikoho 

neurazit a navrhnout úpravy, které jsou dobré  

pro ten obraz. Ale upřímně řečeno, dávám přednost 

práci ve svém ateliéru, kde mám všechny své věci  

a potřebný klid.“ 

Za nejtěžší považuje Dawid Zdobylak začínání nových 

konceptů malby a kompozice. Naopak nejvíce potěšitelné 

je z jeho pohledu dokončování obrazů, ale i to má jeden 

háček: „Jak čas běží, s každým obrazem jsem nakonec 

nespokojený. Pokud obraz neprodám a zůstává v mém 

ateliéru, vracím se k němu a opravuji ho, což můžu dělat 

věčně.“

Pokud přišlo k člověku takové povolání, je to 

každopádně mnohem krásnější a zároveň trpčí 

než celý život jen udělovat stavební a jiná povolení. 

Dobrozdání propůjčuje umělcům asi jen náhoda  

a Bůh. Diváckou přízní by neměli měřit svoje kroky, 

i když je jim zrovna štěstěna nakloněna a někdo se  

o jejich tvorbu zajímá. Okrajové umění, nebo už hlavní 

proud, není to nakonec jedno? 
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Během roku 2020, kdy chod školy zotavení poznamenala pandemie a nebylo možné se scházet ve skupině, jsme se rozhodli založit 
Společenství přispěvatelů Zámezí, ve kterém měli studenti možnost individuálního studia tvůrčího psaní.

Peer lektor tvůrčího psaní Tomáš Vaněk o Společenství píše takto:

Pomoc s psaním – posun v životě?

„Tak jsme to zkusili. Na počátku byl smělý nápad a na konci zajímavé spekulace. Rozhodli jsme se loni na podzim (2020), že spustíme 
takový miniprojekt, v jehož rámci naši redaktoři a další zkušení autoři z řad našich přispěvatelů a hostů našich literárních večerů budou 
podporovat individuálně lidi z cílové skupiny projektu Recovery College v tom, aby se rozvíjeli ve svém psaní. Vznikly tvůrčí dvojice, kde 
ale jednomu připadla role lektora, druhému role podpořené osoby. A vynořily se první otázky. Jak je možné v tak neměřitelné věci, jako 
je psaní, někoho někam posouvat z pozice autority? Není nakonec psaní příliš osobní proces, který nesnese takové zásahy? Trochu to 
připomíná terapii, kterou to ale připomínat nemělo, to jsme všem na začátku připomínali. Terapie má za cíl pomoci někomu zvládat jeho 
životní a duševní propady, uvést ho na cestu ke spokojenému životu. Terapeut zde hraje roli jakéhosi katalyzátoru, který umenšuje svou roli 
v konverzaci se svým klientem natolik, aby bylo působení zdravě jednosměrné. 

V našem případě byla ale situace ještě ožehavější. Mám za to, že posune-li se člověk někam v životě, bude se to nějak zrcadlit i v jeho 
psaní. Ale udělat tento skok naopak, zlepšit psaní a skrze to působit na život, to je slovo do pranice. Když se otáčím za právě již téměř 
skončeným projektem, ptám se, zda se nám vůbec něco povedlo. A musím říct, že přece. Navzdory nemožnosti celého tohoto záměru jsme 
došli ke skutečným výsledkům, rozporným a místy rozpačitým, ale skutečným. Vznikla někdy i nová přátelství a vznikly básně, které by 
možná jinak zůstaly na dně šuplíku té které duše. Bylo vyřčeno, co by jinak možná zůstalo pod závojem nevyslovitelného. Všem, kteří se 
do tohoto dobrodružství s námi pustili, bych chtěl poděkovat především za energii, kterou do toho dali, ale i za jejich naděje a za projevy 
melancholie, které se ukázaly jako velmi tvůrčí. A ještě větší dík patří těm, kteří se dostali až k tomu, aby do našeho časopisu přispěli reflexí 
nebo vlastními texty.“
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Divadelní dílna

Divadelní dílna byla stejně jako dílna literární na programu spolku Dobré místo a nyní je součástí školy zotavení. Hlavními cíli divadelní dílny 
je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištního projevu a rozvoj hereckých dovedností, skrze trénink rozvoje pohotového jednání. 

Divadelní dílna probíhá jednou týdně. Je tak zachována kontinuita přípravy a stanoven pevný čas setkávání. To umožňuje snadno udržovat 
kontakt se studenty. V případě vynechání lekce lze však plynule navázat. 

Společná práce umožňuje osobní rozvoj, sebeprezentaci i práci s vlastní imaginací a příběhem. Na druhou stranu posílí souhru, empatii  
a vzájemnou inspiraci, ze které dílna čerpá v přípravě veřejných vystoupení.

Takováto tvůrčí činnost pomáhá rovněž k budování a udržování psychosomatické kondice, sebeuvědomování v pohybu, osvojování  
si správného dechu, opírání se o vlastní životní zkušenosti, k sebereflexi a relaxaci.
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Jak o kurzech přemýšlejí  
a mluví peer lektoři?

Magda Dosbabová

„Témata kurzů jsou různorodá a doslova šitá studentům na míru. 
Během jednotlivých kurzů s námi studenti vytváří prostředí plné 
důvěry. Otevírají se zde často osobní témata, která jsou bezpečně 
sdílena v prostředí pochopení a vzájemného respektu. Studenti 
se zde cítí přijati a plnohodnotně zapojeni. Obohacují se zde  
o vědomosti a zkušenosti nejen lidé trpící duševním onemocněním, 
ale i jejich blízcí, nejčastěji rodinní příslušníci.

Vzájemným sdílením posilujeme u studentů jejich sebedůvěru  
a podporujeme je na jejich cestě k zotavení. Tento efekt funguje  
i opačně.

Mým oblíbeným tématem kurzu je Fotopříběh. Fotografie mě 
provázejí mým životem a je to pro mě nejsnazší způsob, jak 
vyjádřit své emoce. Studenti, kteří kurzem prošli, oceňovali tuto 
formu vyjádření, svůj posun při vytváření fotek mobilním telefonem  
a pohled na svůj život z jiného úhlu, který díky své vlastní práci  
na fotopříběhu získali.“

Barbora Vráželová

„Pro mě je vytváření kurzů bohatá zkušenost. Nejenže můžu spolupracovat 
s profesionálem na oblast duševního zdraví, který ve mně podporuje 
zkušenost se zdravým vztahem, ale také já u sebe rozvíjím své zotavení 
a své schopnosti a dovednosti. Také získávám nové informace a rozvíjím 
svou osobnost k podpoře a pomoci ostatním. Zvládnutí vytvoření kurzu 
mi dodává sebevědomí, cítím se ve společnosti více rovnocenně a mám 
pocit, že mám společnosti co nabídnout. Pro mě je vytváření kurzů cesta 
zotavení z duševní nemoci. Myslím si, že bych nikde v ČR tuto příležitost 
nenašla. Každý kurz je mi blízký, protože pomáhá podporovat zotavení. 

Nejdůležitější je pro mě to, že vím, že se můžu spolehnout na kolegu 
lektora, že mě nenechá ,ve štychu‘. Totéž platí i pro celý management 
školy zotavení. I pro studenty a celé prostředí RC. 

Největší hodnotu pro mě má samotné vědomí, že školu zotavení v ČR 
máme. Protože člověk, který nechce zůstat nemocný, má možnost 
pracovat na svém zotavení. Já, když jsem onemocněla, tak mi nikdo  
o zotavení neřekl. Můj život se změnil o 100 %, až když jsem se o zotavení 
dozvěděla. Proto má samotná existence školy zotavení pro mě největší 
hodnotu.“

Lenka Flášarová

„Největší hodnota – společná práce, 
vlastní nebo přenesené zkušenosti.“
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2.4 Online portfolio školy zotavení
Jak jsme již zmiňovali – krize může být příležitostí k růstu. 

V době pandemie covid-19 jsme si u nás v pražské škole zotavení všímali společenského klimatu a toho, jak nejrůznější restriktivní opatření 
proti šíření viru a celkový vývoj situace, včetně zahlcení mediálního prostoru tímto tématem, dopadá na životy lidí.  Nebyla to moc hezká 
podívaná a celá situace samozřejmě dopadala i na tým školy zotavení. Stáli jsme nejen před rozhodnutím, jak dál, ale především jak 
podpořit naše studenty v tom, aby se jim v této době žilo lépe. A tak se v pražské škole zotavení rozrostly kurzy v online podobě a další 
aktivity jako kreativní dílny, workshopy a semináře, u kterých jsme byly zvyklí se setkávat, našly svou podobu v online prostoru.

Je na místě napsat, že doteď vlastně přesně nevíme, jak se nám to podařilo.

Nejdříve jsme studentům, na zkoušku, nabídli online kurz Zotavení jako součást každodenního života. Chtěli jsme studenty podpořit v tom, 
aby si našli každodenní pomocníky – vlastní dovednosti, silné stránky a schopnosti pro zvládání situace. Součástí praktické části kurzu byl 
také rozhovor na téma „Jak mě vidí moji blízcí“, který byl postavený na několika otázkách typu: „Kterých povahových vlastností si na mně 
vážíš?“, „Napiš, prosím, seznam toho, o čem víš, že umím a k čemu mám nadání“, „Napiš, prosím, seznam toho, na co můžu být hrdý“ apod. 
Podpořili jsme tedy studenty v tom, aby nezůstávali zavření doma, ale aby využili dostupných možností, jak být v kontaktu s dalšími lidmi, 
navíc s příjemným a pozitivním efektem. 

Tento online kurz můžete najít na stránkách https://www.cmhcd.cz/centrum/co-delame/skola-zotaveni/ 
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2.4.1 Podoba online kurzů

Zjistili jsme, že nástrojů pro online výuku je nepřeberné množství a určitě je také nepřeberné množství způsobů, jak výuku koncipovat.  
Ti, kteří mají školou povinné děti, které v covidové době strávily téměř celý školní rok doma před monitorem, si určitě umí udělat konkrétnější 
představu. V následujících řádcích se s vámi podělíme o naše zkušenosti. Věříme, že pro vás mohou být inspirací, kterým směrem se lze 
vydat.

Vzhledem k technickým znalostem a dovednostem lektorského týmu jsme zvolili nástroj Google Forms pro oblast samostudia a Zoom  
pro online setkávání se studenty. Mezi další nástroje, na které jsme přišli a bylo by možné je využít, patří Skype, MS Teams, Google Clasroom, 
Webex apod.

Stalo se něco nečekaného. Nejenže kurz využili studenti, kteří byli se školou zotavení již v kontaktu a měli jsme od nich pozitivní zpětné 
vazby. Ale přibyla spousta nových, kteří také kurz hodnotili jako přínosný, ale mluvili i o tom, že o nabídce školy zotavení vědí, zároveň se 
ovšem zdráhali rovnou přijít na kurz prezenční.

Tyto zpětné vazby nás povzbudily a nabídku online kurzů a aktivit jsme tedy rozšířili. Zájem byl nebývalý. Rozhodli jsme se proto využít 
této příležitosti a nabídku online aktivit chceme zařadit jako standardní součást portfolia školy zotavení. Výhodou online kurzů je to, že 
jsou dostupné kdykoli, když se téma pro člověka stane aktuálním, a pro některé lidi je to bezpečnější způsob, jak s tématy začít pracovat  
a zjistit, co škola zotavení může nabídnout. Navíc mohou být velmi dobrou podporou pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách, neboť 
jsou zaměřeny na sebezkušenost a mohou tak doplnit tradiční formu prezenční výuky. 



42 4342 43

Pro online aktivity školy zotavení jsme zvolili tyto formáty:

• kombinace samostudia a setkávání s lektory online;
• samostudium;
• šestihodinová nebo tříhodinová setkání na platformě Zoom;
• pravidelné dvou- až tříhodinové setkávání na Zoomu. 

Jak vypadají online kurzy a aktivity?

• Samostudium – nástroj Google Forms:

 g  rozsah by měl být takový, aby studenty bavil, tedy udržel pozornost. Zda to funguje, poznáte jednoduše – pošlete odkaz na kurz 
někomu, kdo se na přípravě nepodílel, s prosbou, ať si jej vyplní;

 g využívejte co nejvíce ilustrativních obrázků a videí;
 g texty by měly být spíše kratší;
 g využívejte zkušenosti lektorů s výukovým tématem;
 g praktická cvičení (aby si studenti z kurzu něco odnesli) musí mít srozumitelné zadání;
 g důležitá je role vypravěče – jednotlivé části kurzu by měly být propojené ve smyslu zpřehledňování  

= co jsme se naučili, co nás v dalším bloků čeká. Toto propojení by mělo zahrnovat povzbuzení  
pro studenty, aby pokračovali dál. Více v kapitole 2.6.2 Provázení kurzem – lektorské dovednosti;

 g pro inspiraci si můžete prohlédnout kurz Zotavení jako součást každodenního života,
     o kterém jsme mluvili v předcházejícím textu

Proces vytváření kurzů je popsán 
v následující kapitole. Pro online 
podobu vzdělávání je stejný s tím, že 
má větší nároky na čas a technické 
dovednosti pracovníka, který 
zpracovává samostudium. 
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• Online setkání s lektory

 g  moderovaná diskuze na téma kurzu;
 g  vycházíme primárně z toho, co bylo obsaženo v samostudiu;
 g  možnost doptávat se lektorů;
 g  sdílení s ostatními;
 g zpětná vazba na kurz;
 g  setkání trvá 2–3 hodiny, přestávky dle potřeby – domluva se studenty;
 g  prosba o zapnuté kamery, vypnuté mikrofony;
 g nemluvíme jeden přes druhého;
 g  osvědčilo se, že lektoři nenásilně povzbuzovali účastníky ke komentářům jmenovitě;
 g informace o tom, jak bude setkání probíhat (i technické požadavky) dostali studenti předem e-mailem;
 g aby bylo možné zachovat co největší kontakt se studenty, je dobré dodržet maximální počet 15 účastníků + 2 lektoři;
 g průběh kurzu je stejný, používáme stejné lektorské nástroje a dovednosti jako při prezenční formě (viz dále), ALE:

 N jsou větší nároky na strukturu a přehlednost kurzu, přípravu, hlídání času, přesnost zadání;
 N používáme online nástroje: chat, rozdělování do skupin, hlasování…;
 N časové bloky max. 1,5 hodiny, mezi nimi přestávka minimálně 20 minut;
 N sdílení obrazovky – prezentace, videa, tabule – mohou psát všichni.
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2.5.1 Téma, cíle a obsah kurzu

Začíná to volbou tématu. Témata kurzů obvykle vycházejí jak ze vzdělávacích potřeb studentů, které zjišťujeme ze zpětných vazeb během 
studia a přijímacího řízení, tak ze zkušeností a preferencí peer lektorů během jejich procesu zotavování. Mohou ale vyplynout také z praxe 
lektorů s jinou odborností.

Studijní poradce má díky individuálnímu kontaktu se studenty komplexní představu o jejich vzdělávacích preferencích a potřebách.
Zkušenosti z roku 2020, kdy jsme se všichni vyrovnávali s důsledky pandemie covid-19, také ukazují, že kurzy mohou reagovat na aktuální 
společenskou situaci. 

Klíčové pro tvorbu kurzu a jeho přínos pro studenty je, aby:

 g získali informace;
 g získali / osvojili si dovednosti;
 g změnili své postoje.

O získávání informací a dovedností bude ještě řeč dále v textu. Co se týká změny postojů, sem určitě patří poselství, které se týká procesu 
zotavení ve smyslu naděje, kontroly a příležitostí. O těchto principech jsme již v této publikaci mluvili. Hlavními nositeli tohoto poselství jsou 
peer lektoři, ale stejně tak musí být sdílené ostatními lektory a pracovníky týmu školy zotavení.

Na tvorbě kurzů by se v duchu principu spoluvytváření měl podílet celý lektorský tým ve spolupráci s koordinátorem, odborným garantem 
a studijním poradcem. Ke každému vytvářenému kurzu se lektorský tým sejde na úvodním setkání, na kterém se rozhodne o obsahu kurzu 
a jeho podobě. Setkání facilituje buď odborný garant, nebo koordinátor. 

2.5 Jak na tvorbu kurzů?
Při tvorbě kurzů mějme na paměti, že chceme dodržet princip školy,  
tedy něčeho, co se podobá „akademické půdě“. 
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Pro názornost dále uvádíme schéma postupu, k němuž jsme došli v rámci přípravy a rozhodování o obsahu a podobě kurzu. 

Užitečným výstupem tohoto procesu a setkání lektorského týmu je:

 g rozsah kurzu (počet hodin výuky); 
 g obsah kurzu – co chceme, aby si studenti z kurzu odnesli a jak toho dosáhneme (výukové metody);
 g program kurzu – výuková témata a výukové metody (diskuze, prezentace, cvičení apod.), časový rozvrh;
 g rozhodnutí, kteří členové týmu rozpracují kurz do podoby lektorského manuálu.

Program kurzu je součástí lektorského manuálu. Pro představu a inspiraci nabízíme v závěru této kapitoly k nahlédnutí 
lektorský manuál ke kurzu Zotavení.

„JAK MOC DO TOHO JÍT?“ – MALÉ VS. VELKÉ CÍLE KURZŮ
TÉMA
Mám poptávku? Jakou?
nebo
Pokládám téma za atraktivní?
Začíná to volbou tématu.

CO BY MĚLI STUDENTI  
PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU
umět
vědět?
„Malé vs. velké“ cíle kurzu
Kolik toho mají studenti umět a vědět?  
Mají být „profíci“ na zvládání tématu,  
nebo postačí, když jim dáme jednu věc,  
která jim v životě bude ku pomoci?

ZDROJE
Mám v týmu kolegy, kteří jsou v tématu  
„doma“ a mohou jej učit ostatní?
Mám v týmu kolegu, který organizačně zajistí  
jak tvorbu kurzu, tak komunikaci se studenty?
Je alespoň jeden z nich peer?
Mám pro téma oporu ve zdrojích  
(literatura, studie, články…), které lze citovat?
Mohou zdroje, které mám, naplnit cíle kurzu?

FORMA A ROZSAH
„Malé vs. velké“ změny v dovednostech a znalostech studentů 
= to, jak bude kurz dlouhý a jak podrobně se budeme jeho 
tématu věnovat.
Méně je někdy více.
K tomu, aby studenti v životě bravurně zvládali téma kurzu, 
potřebuji více výukových dní a péči v tréninkové složce kurzu.
K tomu, aby si odnesli pár jednoduchých, ale účinných tipů  
pro zvládání tématu, postačí výukových dní/hodin méně.



46 4746 47

2.5.2 Lektorský manuál

Jestli jste si přečetli lektorský manuál v závěru této kapitoly, možná jste si řekli, že se jedná o zbytečně podrobný a dlouhý dokument. Jeho 
podoba se však osvědčila z několika důvodů. Tím klíčovým, který bychom rádi zmínili, je zastupitelnost lektorů. Jakmile lektor, který buď 
alternuje, nebo je v týmu nováčkem, má učit v kurzu, na jehož tvorbě se sám nepodílel, dostává prostřednictvím manuálu strukturovaný  
a podrobný přehled o tom, co, proč a kdy se má v kurzu stát. Mezi další důvody patří pocit pohody a bezpečí pro lektory – „víme, co se 
bude dít”. Manuál dává mantinely toho, co by mohlo zaznít, zároveň jej však není potřeba brát jako neměnný způsob výuky, vždy je prostor  
pro kreativitu a improvizaci.

Lektorský manuál je výsledkem tvorby kurzu. Na jeho zpracování se v našem pojetí spoluvytváření podílí nejméně 2 lektoři, kteří zpracovávají 
také powerpointové prezentace a případné pracovní listy pro studenty. Při této přípravě je jim k dispozici koordinátor a mohou se podle 
potřeby scházet.

Osvědčilo se také, aby lektorský manuál, tedy i kurz samotný, prošel nezávislou oponenturou. Oponentura se zaměřuje na to, aby zdůraznila 
přínos kurzu pro studenty (zvědomuje tedy pro lektory výukové cíle), identifikuje potenciálně riziková místa v kurzu a navrhuje k nim opatření.
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2.5.3 Pár slov k délce kurzů

Délka kurzů z hlediska dní a výukových hodin za den se přizpůsobuje vzdělávacím cílům a tématům kurzů a vychází ze zkušeností  
a zpětných vazeb kurzů předešlých. To, kolik dní bude kurz trvat a kolik hodin v jednom dni bude výuka probíhat, závisí na zkušenostech 
a uvážení lektorů. 

Dosavadní zkušenost pražské školy zotavení s výukou kurzů ukázala, že pro některé ze studentů, zvlášť pro ty, kteří zažívají potíže 
spojené s nemocí stále silně nebo se vzpamatovávají z náročného období, kdy byli nemocí zasaženi, je šestihodinový formát 
kurzů náročný. Udržení pozornosti a koncentrace vzhledem k délce trvání kurzu a vstřebání daného objemu informací se pro tuto 
část studentů jeví jako hůře naplnitelný požadavek. S počátky procesu zotavování také souvisí jistá ostýchavost vůči účasti  
na skupinových aktivitách, nebo problém vůbec vyjít z bezpečí vlastního prostoru. Vzhledem k této skutečnosti se ukazuje jako 
řešení rozdělit kurz do dvou dní. Je třeba také brát v potaz, že témata kurzů školy zotavení jsou velmi osobní a vyžadují práci se 
sebou samým, což je z hlediska procesů učení jeden z nejnáročnějších způsobů. Nejde zde pouze o přednášky a získání informací,  
ale o sebezkušenost a práci s vlastními obsahy, což je energeticky mnohem více náročné. Otevírat témata spojená se zotavením není 
samozřejmostí. Měli bychom tak citlivě a s respektem přistupovat k osobním možnostem každého studenta v danou chvíli.

Příklady a témata, se kterými máme zkušenost:

• Jednodenní kurz s časovou dotací 6h/den – Zotavení, Stigma a self-stigma, Sebeprezentace, Duševní zdraví na internetu,  
Jak komunikovat s lékařem nejen o medikaci apod.

• Vícedenní kurz s časovou dotací 6h/den – Plán bezpečí, Mezilidské vztahy jako součást zotavení, Příběh mého zotavení

• Vícedenní kurz s časovou dotací 2h/den – Skupina pro zotavení, která má celkem 12 setkání

• Pravidelné každotýdenní setkávání na 2h, vždy v pevně stanovený den a čas – Divadelní dílna



48 4948 49

2.5.4 „Tahák“ k volbě výukových metod

Jak zařídit, aby studenti UMĚLI a VĚDELI? 

UMĚT
Získat / osvojit si v kurzu dovednosti:

 g diskuze;
 g praktická cvičení během výuky;
 g pracovní listy pro individuální práci  

– během kurzu i na doma;
 g praktická cvičení v rámci domácí přípravy;
 g praktické ukázky – příklad lektora, návodná videa;
 g sám druhým něco předat, umožnit něco připravit  

a učit druhé

VĚDĚT
Získat v kurzu znalosti:

 g teoretické zarámování tématu – ppt. prezentace;
 g diskuze – během prezentace, „Jak rozumíte tomu,  

o čem jsme teď mluvili?“;
 g máte k tématu nějaké otázky?;
 g informativní videa;
 g informační materiály  

(články, texty, knihy, příručky…);
 g !!! Pozor na etiku zdrojování.

TYTO DVA NÁSTROJE SE MUSÍ STŘÍDAT. DŮRAZ NA UMĚT! 
 = UDRŽENÍ POZORNOSTI A VZDĚLÁVACÍHO EFEKTU NA DOVEDNOSTI
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> Ukázka lektorského manuálu pro kurz Zotavení

Zotavení
Lektorský manuál ke kurzu
© Copyright Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
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Kdo jsou studenti

Lidé s duševním onemocněním bez ohledu na diagnostický okruh a délku zotavování.
Může se stát, že se přihlásí člověk, který je rodinným příslušníkem nebo jinak blízký člověku 
s duševním onemocněním. Přistupujeme k němu jako k ostatním studentům, podporujeme 
naději, že zotavení je pro jejich blízké možné a že jejich role při uzdravování může být 
klíčová.

Anotace kurzu

Kurz uvede studenty do problematiky konceptu Zotavení, a to jak z hlediska teoretického 
(definice, zkušenosti se zaváděním v zahraničí a ČR), tak z hlediska praktického (zkušenosti 
peer lektorů). Kurz se zaměřuje na podporování důvěry v to, že zotavení je možné  
a lze ho chápat jako jedinečný a vysoce individuální proces, při němž člověk s duševním 
onemocněním nese zásadní míru zodpovědnosti a učí se žít smysluplný a naplňující život 
i s omezeními, které duševní onemocnění přináší. Prioritou je snažit se vytvářet dobrou 
atmosféru ke sdílení a ukazovat, že k zotavení vede pozitivní prožitek. 

Způsob zakončení Aktivní účast, vyplněný tiskopis závěrečného cvičení
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Program

od – do min. Název výukového bloku Účel bloku

10:00-10:10 10 Úvod Představení lektorů, předání organizačních informací, pravidla.

10:10-10:30 20 Cvičení Ruka Vzájemné seznámení, podpora sebereflexe.

10:30-10:50 20 Prezentace – Koncept Zotavení Seznámení studentů s konceptem zotavení.

10:50-11:00 10 Video – Patricie E. Deegan Seznámení studentů s významnou osobností z řad lidí se zkušeností s duševním 
onemocněním, která se podílí na destigmatizaci.

11:00-11:20 20
Diskuse – Participace lidí s duševním onemocněním 
na destigmatizaci Reflexe videa.

11:20-11:35 15 Přestávka

11:35-11:45 10 Video – Život s duševním onemocněním Seznámení studentů se zkušenostmi lidí s duševním onemocněním na jejich cestě k zotavení.

11:45-12:20 35 Diskuse, sdílení Reflexe videa. Sdílení zkušeností, chápání zotavení jako cesty.

12:20-13:00 40 Přestávka

13:00-14:00 60 Cvičení – Moje dovednosti Uvědomit si, co každý z nás dělá proto, aby se cítil jako plnohodnotný člověk. Získat další 
zdroje inspirace na základě sdílení s ostatními, podpořit svépomoc.

14:00-14:10 10 Video – Lejla Abbasová Posílit důvěru v lidskou sounáležitost a naději v zotavení.

14:10-14:30 20 Přestávka

14:30-15:30 60 Cvičení – Cesta zotavování Rozvíjet fantazii a uvažování účastníků o procesu zotavování.

15:30-15:45 15 Závěrečné cvičení – dokončování vět Upevnění postojů a posílení vlastní identity v životě.

15:45-16:00 15 Zpětná vazba Shrnutí celého dne, společné zhodnocení osobního přínosu.

plánovaný čas
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Úvod
časová dotace 10 min.

účel bloku
Představení lektorské dvojice; organizační zarámování průběhu kurzu; předání informací o podmínkách úspěšného zakončení 
kurzu; společné vytvoření pravidel

popis

Lektoři se stručně představí – jméno, profese.
Čas výuky od – do, přestávky, informace o úspěšném absolvování kurzu a získání certifikátu
Dohoda na pravidlech studijního dne – Skupina si vytvoří seznam pravidel, která se budou během kurzu dodržovat.  
Lektoři zapisují na flipchart a vyvěsí na viditelné místo.

pomůcky Hodiny, flipchart, fixy

Cvičení – ruka
časová dotace 20 min.

účel bloku Seznámit se s posluchači, bližší představení lektorské dvojice, podpora sebereflexe jako dovednosti nutné pro zotavování

popis

Zadání pro posluchače 5 min.: Představte krátce sami sebe ostatním. Použijte k tomu pomůcku – prsty na ruce: Palec =  
v čem jsem jednička. Co mi jde, v čem jsem dobrý/á; Ukazováček = směr. Kam směřuji, jaké mám plány; Prostředníček = … (bez 
výkladu). Co nesnáším, co nemám rád/a; Prsteníček= věrnost, nosíme na něm prsten. Čemu jsem věrný/á. Komu; Malíček = 
poslední, nejmenší z party. V čem jsem „malý“, v čem se chci zlepšovat.
Kolečko 15 min.: Doporučení pro lektory – začněte s představováním vy, dáte tak studentům čas, aby si každý své představení 
mohl rozmyslet a ukázku, jak má být představení dlouhé – uvažte velikost skupiny a v případě, že je skupina velká, předveďte 
jako první představení ke každému bodu skutečně stručné, pár slov; v případě malé skupiny a dostatku času lze o každém 
bodu pohovořit víc.

pomůcky hodiny
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Prezentace – koncept zotavení
časová dotace 20 min.

účel bloku
Seznámit studenty s konceptem Zotavení – definice, pojem, klinické X osobní, kdo je odpovědný za zotavení, co je klíčové  
pro zotavení, fáze zotavení, rehabilitační metody pracující s konceptem Zotavení. Podpořit vědomí nemocného i jeho blízkého 
okolí, že jsme „všichni na jedné lodi“ a ke zotavení nemocného potřebují pomoc a podporu obě skupiny, často stejně intenzivně.

popis
Lektoři přednášejí téma, doprovázejí promítáním prezentace. Mají rozdělena témata, podle možností je doplňují vlastním 
příběhem. Lektoři mají k prezentaci připravené své vlastní pojetí zotavení.

pomůcky
Hodiny, notebook, prezentace „Prezentace_Zotaveni_FINAL“ v elektronické podobě, dataprojektor, připojení k internetu, 
ozvučení, vytištěné prezentace pro studenty

Video – Patricia E. Deegan – zotavení z duševních onemocnění

časová dotace 30 min.

účel bloku
Seznámit studenty s významnou osobností z řad lidí se zkušeností s duševním onemocněním, kteří se aktivně zapojují  
do zavádění principů Zotavení do praxe a podílí se na destigmatizaci.

popis

10 min.: video - Patrica E. Deegan – Zotavení z duševních onemocnění - P. E. Deegan hovoří o své cestě zotavení
5 min.: lektoři představí hlavní aktérku videa jejím stručným životopisem 
15 min.: reflexe videa, diskuse. Lektoři mají vymyšlenou strukturu diskuze, má jít o řízení sdílení. Mají připravené návodné 
otázky na témata sdílení a odpovědi z vlastního zotavení. (např. Dokážeš ve svém životě najít prvky osobního zotavení? Nebo 
klinického zotavení? apod.).

pomůcky Hodiny, notebook, video https://www.youtube.com/watch?v=DhCvleR1AfI  , ozvučení

Popis výukových bloků

Popis výukových bloků
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Video – život s duševním onemocněním
časová dotace 45 min.

účel bloku Seznámit studenty se zkušenostmi lidí, kteří žijí s duševním onemocněním. 

popis

10 min.: video – Život s duševním onemocněním – aktéři videa hovoří o tom, co pro ně znamenalo dozvědět se diagnózu,  
o terapii a zotavení
35 min.: reflexe videa, diskuse, sdílení zkušeností. Lektoři mají vymyšlenou strukturu diskuze, má jít o řízení sdílení. Mají 
připravené návodné otázky na témata sdílení a odpovědi z vlastního zotavení. (např. Dokážeš ve svém životě najít prvky 
osobního zotavení? Nebo klinického zotavení? apod.).

pomůcky Hodiny, notebook, video https://www.youtube.com/watch?v=oRu0Qw7BDao  , ozvučení

Cvičení – moje dovednost
časová dotace 60 min.

účel bloku
Uvědomit si, co každý z nás dělá proto, aby se cítil jako plnohodnotný člověk. Získat další zdroje inspirace na základě sdílení 
s ostatními, podpořit svépomoc.

popis

15 min.: Každý z účastníků vypíše na papír tři své schopnosti, při jejichž používání získává jeho život větší smysl.
35 min.: Vypisování na flip chart jednotlivých schopností. Zkoumání podobností a rozdílů, podporování odvahy sdílet, říct 
si o pomoc a pomáhat si sám i druhým. Důležitá je individualita, shoda většiny není rozhodující. Lektor podporuje, pokud 
možno, všechny nápady, které vedou ke zlepšení životního pocitu a pomáhají cítit se více nezávislým na často zpředmětňujícím 
systému. Peer lektor uvádí svou schopnost, která mu v životě pomohla, totéž učiní i druhý lektor a oba vybízejí studenty  
k vyprávění konkrétních situací, kdy se to podařilo jim. Lektoři mají předem připravené své vlastní tři schopnosti, při jejichž 
používání získává jejich život větší smysl.
10 min.: Zpětná vazba ke cvičení, příležitost doplnit seznam schopností. Lektoři upozorňují i na skutečnost, že ne vždy se 
stáváme pány situace, přesto je dobré neztrácet naději. Klade se též otázka, zda se někdo inspiroval u druhého.

pomůcky  Papíry, tužky, flip chart, fixy

Popis výukových bloků

Popis výukových bloků Popis výukových bloků
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Video – Lejla Abbasová (náhradní cvičení, pokud zbyde čas)

časová dotace 10 min.

účel bloku
Dokreslit obraz o zotavení faktem, že se duševní problémy, aniž by nutně musely být zahlcující nemocí, dotýkají i schopných, 
charakterních a v mnoha ohledech odvážných lidí. 

popis

Lektoři pustí účastníkům video, na kterém se Lejla Abbasová svěřuje se svou zkušeností ze systemické terapie  
u MUDr. Trapkové. Video má stopáž 3:34. Po zhlédnutí videa se lektoři ptají studentů, čeho si všímali a co na ně zapůsobilo. 
Důležité je posilovat u studentů důvěru v lidskou sounáležitost a naději v zotavení. I těžké životní situace je totiž možné přestát 
a snad i překonat. 

Video vzniklo v rámci projektu Studio 27, kde otázky známým osobnostem kladou lidé s vážným duševním onemocněním. 

pomůcky Notebook, video https://www.youtube.com/watch?v=QkxJ4w7hTko , ozvučení

Popis výukových bloků
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Cvičení – cesta zotavování

časová dotace 60 min.

účel bloku Rozvíjet fantazii a uvažování účastníků o procesu zotavování.

popis

5 min.: Rozdělení do tří skupin, zadání tématu:
Nakreslete cestu zotavení buď jako:
a) Hrací plán pohádkové společenské hry;
b) Cyklistickou sportovní trať od startu k cíli;
c) Reálnou cestu člověka, který onemocněl duševní chorobou;
d) Plavbu po moři;
e) Nebo jinak po domluvě s lektorem.

30 min.: Každá ze skupin si vybere jeden způsob znázornění cesty recovery a může použít libovolnou výtvarnou techniku  
nebo jejich kombinaci. Výsledkem by mělo být společné dílo všech členů skupiny.
20 min.: Postupné vystavení všech tří cest zotavení, nejprve jen komentář diváků a posléze i autorů.
5 min.: Zpětná vazba ke cvičení, úklid, nafocení společných děl.

pomůcky Výtvarné potřeby: vodovky, tužky, pastelky, fixy, velké papíry (flip), lepidlo, nůžky, časopisy, fotoaparát

Popis výukových bloků
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Závěrečné cvičení – dokončování vět

časová dotace 15 min.

účel bloku Ověření a upevnění znalostí získaných během kurzu.

popis

Lektoři rozdají předtištěné papíry. Studenti i lektoři dopíší tyto věty a vzájemně si je přečtou:

Úplně nejvíc mi mé okolí pomáhá takto…
V mém zotavování mě inspiruje...
Při mém zotavování mi vadí…
V průběhu svého zotavování se snažím dávat pozor na…
Snažím se vyvarovat…
Doufám, že...

Další věty, pokud by zbyl čas, jsou:
Pro své zotavení jsem už udělal toto…
Pro své zotavení dělám dnes…
Pro své zotavení udělám zítra…
Pro své zotavení udělám za měsíc…

Pro mé zotavení je podle mne nejdůležitější…
Průběh svého zotavování vidím takto…
Se svým zotavováním se mohu svěřit…
Pro své zotavování potřebuji…

Lektoři nehodnotí, podělí se o svá zakončení, která píší při každém opakování kurzu nanovo.

pomůcky Hodiny, předtištěné papíry s větami, propisky

Popis výukových bloků
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Závěrečné cvičení – dokončování vět

časová dotace 15 min.

účel bloku Ověření a upevnění znalostí získaných během kurzu.

popis

Lektoři rozdají předtištěné papíry. Studenti i lektoři dopíší tyto věty a vzájemně si je přečtou:

Úplně nejvíc mi mé okolí pomáhá takto…
V mém zotavování mě inspiruje...
Při mém zotavování mi vadí…
V průběhu svého zotavování se snažím dávat pozor na…
Snažím se vyvarovat…
Doufám, že...

Další věty, pokud by zbyl čas, jsou:
Pro své zotavení jsem už udělal toto…
Pro své zotavení dělám dnes…
Pro své zotavení udělám zítra…
Pro své zotavení udělám za měsíc…

Pro mé zotavení je podle mne nejdůležitější…
Průběh svého zotavování vidím takto…
Se svým zotavováním se mohu svěřit…
Pro své zotavování potřebuji…

Lektoři nehodnotí, podělí se o svá zakončení, která píší při každém opakování kurzu nanovo.

pomůcky Hodiny, předtištěné papíry s větami, propisky

Zpětná vazba, předání certifikátů

časová dotace 15 min.

účel bloku Společné vyhodnocení přínosu kurzu z osobního hlediska.

popis
Lektoři poděkují studentům za práci. Zadají téma závěrečného kolečka: „Máme posledních 15 minut. Zajímá nás, co si z kurzu 
odnášíte, v čem byl pro Vás přínosný.“ Diskusi uzavřou lektoři odpovědí na stejné téma.
Lektoři předají studentům certifikáty

pomůcky Certifikáty

Popis výukových bloků
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2.6 Výuka
Určitě jste sami zažili nějaké vzdělávání, ať už v podobě kurzu, workshopu, či v rámci školského systému. 
Vybavíte si, jak vypadala výuka, která vás bavila? Co ji dělalo příjemnou? Co podle vás ve výuce fungovalo? 
Jak se chovali vyučující? Co a jak říkali, že se vám vybavila právě tato výuka?

K vašim odpovědím na tyto otázky lze určitě sáhnout i při uvažování nad tím, jak by měla vypadat výuka ve škole zotavení. Co ji ale dělá 
opravdu specifickou, je zapojení peer lektorů. Pro školu zotavení je klíčový formát výuky ve dvojici, kdy vždy alespoň jeden z lektorů je peer.  

2.6.1 Čas a prostředí
Místo a čas už jsme zmínili v kapitole o principech. 

Místo/prostředí:

 g dostupné místo – pomáhá, když studenti mají informace o tom, jak se na místo výuky dostanou (praktické informace  
– na vstupních dveřích je zvonek s nápisem „xxx“ apod.) včetně dobré dostupnosti dopravou, nestigmatizující důstojné označení, 
dostupnost na telefonu, e-mailu atd.;

 g viditelné označení místnosti;

 g pokud je to možné, nabídněte alespoň vodu, čaj, kávu. Škola zotavení je i dobrým místem pro podporu svépomoci, tedy můžeme 
rozvíjet i princip „každý přispěje tím, čím může“ a při některých aktivitách nechat prostor i studentům, aby mohli prostředí 
spoluvytvářet (není to ale nutné, tuto možnost využijí pravděpodobně školy, které jsou více nízkoprahové a svépomocné);

 g vybavení – flipchart, dataprojektor, notebook;

 g welcoming! (např. mít přívětivé foyer, možnost se posadit a potkat s ostatními studenty, mít někoho, kdo každého příchozího 
přivítá, provede, nabídne nápoje, ukáže toalety, vybídne k tomu, aby se člověk cítil „jako doma“, a podá potřebné další 
informace).
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Čas:

 g rozvrh hodin, rozložení výuky do semestrů – zveřejnění na webu, facebooku, prostřednictvím letáků apod.  
Osvědčilo se tyto informace zveřejňovat vždy na daný semestr s větším časovým předstihem a poté informace  
opakovaně sdílet před konáním kurzů;

 g u šestihodinových kurzů se osvědčilo začínat v 10h dopoledne;

 g u kratších kurzů spíše až v odpoledních hodinách;

 g při výuce je pro pohodu lektorů i studentů třeba myslet na pravidelné a dostatečně dlouhé přestávky; 

 g u online kurzů je práce s časem trochu jiná, jsou důležité časté přestávky a celková doba trvání kurzu by měla být kratší 
než v prezenční formě.
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2.6.2 Provázení kurzem – lektorské dovednosti

ÚVOD 
ŘEKNĚTE, O ČEM TO BUDE A JAK BUDE KURZ PROBÍHAT
SEZNAMTE SE NAVZÁJEM

HLAVNÍ ČÁST 
PROVÁZEJTE STUDENTY TÉMATEM S VYUŽITÍM LEKTORSKÝCH 
NÁSTROJŮ PRO DOVEDNOSTI A VĚDOMOSTI
UDĚLEJTE KURZ PRO STUDENTY PŘEHLEDNÝ – AŤ VŽDY VĚDÍ,  
CO SE BUDE DÍT A ČEHO TÍM JAKO LEKTOŘI CHCETE DOSÁHNOUT

ZÁVĚR 
ŘEKNĚTE, O ČEM TO BYLO 
SPOLEČNĚ ZAKONČETE KURZ
CHTĚJTE ZPĚTNOU VAZBU

(online i prezenčně)
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2.6.3 Jak vytvořit bezpečnou atmosféru během kurzu?  

Kurzy a další aktivity školy zotavení nejsou terapií nebo rehabilitací. Zároveň mají potenciál zlepšovat duševní pohodu a tím měnit životy 
studentů, a to zejména tak, že vytvářejí prostor pro sdílení životních příběhů. Asi každý má zkušenost, že ochota podělit se o svůj příběh 
vyžaduje prostředí, které je něčím specifické. Tím specifikem je bezpečí. V našich úvahách znamená vytváření bezpečné atmosféry několik 
věcí. 

Respekt a zaměření na silné stránky. V praxi výuky tyto věci znamenají, že ke studentům přistupujeme z pozice našeho přesvědčení (a žité 
zkušenosti), že každý je v něčem dobrý, něco umí a něco dokázal. Stojíme o to, o těchto věcech mluvit a uvažovat nad tím, jak by se daly 
rozvíjet. Zajímáme se o příběhy studentů v kontextu vyučovaného tématu.

Věříme v to, že zotavení je možné, a chceme tuto víru sdílet. Chceme studentům předat poselství, že je naděje na to, žít běžný život i s limity, 
které duševní onemocnění může přinášet.

Klíčovou komponentou, která může vytvářet bezpečnou atmosféru, je zájem o to, co si studenti myslí a jak se vztahují k výukovému tématu 
– např. pomocí moderované diskuze. „Co si o tom, o čem mluvíme, myslíte? Máte s tím zkušenosti? Co se vám podařilo?“. Důležité je 
přesvědčení a vytváření prostoru pro to, aby mohly zaznít různé pohledy, zkušenosti a názory na věc. To posiluje pocit bezpečí, neboť 
každý názor je vítaný, není hodnocený, devalvovaný či zatracovaný, naopak je zájem o to, z čeho takové přesvědčení vychází a jaký význam  
pro daného člověka má. 

K bezpečné atmosféře během kurzů přispívá také dohoda, kterou lektoři se studenty udělají v úvodu kurzu. Tato dohoda zahrnuje body, 
které mají pro výuku podobu konkrétních pravidel. Například: necháváme se domluvit, pokud potřebujeme zvednout telefon, hovor vyřídíme 
mimo učebnu, mluvit je volba, nikoli povinnost apod. 

Být lektorem ve škole zotavení také vyžaduje určitou odvahu a připravenost být v kontaktu se studenty sám za sebe, nebát se vystoupit 
a sdílet něco o sobě. Nejenže tím dáváme najevo, že to myslíme vážně s utvářením partnerského vztahu se vzájemným učením se,  
ale vytváříme tím také otevřenější pole pro to, aby i druzí našli odvahu mluvit o věcech, které jsou jinak těžké. 
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2.6.4 Absolvování kurzu

Taky máte tu zkušenost, že když jste vyvinuli nějaké úsilí a díky němu se vám povedlo něčeho 
dosáhnout, byla radost z úspěchu větší, než kdyby vám úspěch jen tak spadl do klína?

Optikou této zkušenosti přemýšlíme i ve škole zotavení. Každý kurz má nastavená pravidla 
pro jeho úspěšné absolvování. Nejsou však nijak náročná. Jde o to, zapojit se do praktických 
cvičení nebo vydržet celý výukový den. Studenti pak získávají certifikát o úspěšném absolvování 
kurzu a samolepku, kterou si mohou nalepit ke kurzu do svého studijního indexu.

Studijní index je brožurka, která obsahuje všechny kurzy z portfolia školy zotavení. U každého 
kurzu je krátce uveden jeho obsah a jsou přidány praktické návody a doporučení, ke kterým se 
mohou studenti vracet i po skončení kurzu. Index může být využit i jako materiál k samostudiu 
a sebekoučinku. U každého kurzu v indexu je místo pro umístění samolepky, kterou studenti 
obdrží po absolvování kurzu. Máme s indexem dobré zkušenosti, neboť dává studentům pocit 
větší váhy nabytých znalostí a absolvovaných kurzů a zároveň je dokladem o jejich práci  
na sobě, ke kterému se mohou vracet zpětně a opakovaně.
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<  Ukázka studijního indexu

Komunitní centrum pro ZotaveníZájemci o studium ve Škole zotavení se mohou 
informovat a hlásit přímo na adrese:

Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví 
Řehořova 10, 130 00 Praha 3 

nebo na těchto kontaktech: 

Šárka Michlová
odborná asistentka a peer specialistka
tel.: 776 826 603
michlova@cmhcd.cz

Barbora Ďásková
odborná asistentka
tel.: 778 052 960
daskova@cmhcd.cz 

 

U vstupních dveří do budovy je zvonek s nápisem 
„Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví“,  
po zazvonění se vám ozve pracovník Školy zota-
vení a otevře vám dveře. Školu zotavení najdete  
v prvním patře. 

Více informací naleznete na www.cmhcd.cz.

*
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5

SEZNAM KURZŮ

Zotavení 

Příběh mého zotavení  

Slyšení hlasů  

Jak komunikovat s lékařem nejen o medikaci  

Stigma a self-stigma   

Duševní zdraví na internetu

Fotopříběh  

Mezilidské vztahy jako součást zotavení

Finance jako součást zotavení  

Plán bezpečí  

Sebeprezentace  

Skupina pro zotavení  
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> Ukázka studijního indexu

15

Příběh mého  
zotavení

DATUM KONÁNÍ KURZU:

 Byl/a jsem tam? 

10

Dokonči své věty

Pro své zotavení jsem už udělal toto                                                                  ......................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Pro své zotavení dělám dnes                                                    ...................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Pro své zotavení udělám zítra                                                       ................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Pro své zotavení udělám za měsíc                                                              .........................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Pro mé zotavení je podle mne nejdůležitější                                                                                 ........................

..................................................................................................

..................................................................................................

Průběh svého zotavování vidím takto                                                                    ....................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Se svým zotavováním se mohu svěřit                                                                   .....................................

..................................................................................................

..................................................................................................

9

Zotavení
Slyšeli jste o tom, že i s duševním onemocněním se 
dá normálně žít? Je možné se zotavit i ze závažného 
duševního onemocnění? Poslechněte si v tomto kurzu  
o zotavení a „jak na to“. Kurz je veden dvěma lektory 
se zkušeností se zotavováním z duševního onemocně-
ní. Zaměřuje se na podporování důvěry v to, že zota-
vení je možné a lze ho chápat jako jedinečný a vysoce 
individuální proces, při němž člověk s duševním one-
mocněním nese zásadní míru zodpovědnosti a učí se 
žít smysluplný a naplňující život i s omezeními, která 
duševní onemocnění přináší.

„Motivace a inspirace v mé cestě zotavení.“ 

„Inspirace z příběhů.“ 
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2.6.5 Zpětné vazby a hodnocení pražské školy zotavení od studentů

Pro kvalitu každého programu je zásadní zajímat se o zpětnou vazbu od těch, kterým je určen, případně i o dopady na jejich životy.  
Jako ukázku, jak takové hodnocení může vypadat, uvádíme hodnocení realizované v pražské škole zotavení v letech 2018–2019.

Zdroje hodnocení

1. Písemné anonymní zpětné vazby (dotazníky) ke všem realizovaným kurzům, získané bezprostředně po ukončení kurzu.
2. Focus groups s absolventy kurzů.

Hlavní zjištění
Kvalita jednotlivých kurzů očima studentů se jeví jako vysoká. Sporadické kritické komentáře jsou dostatečně specifické a lze je využít  
pro další zlepšování kurzů. Kurzy jsou hodnoceny jako vysoce kvalitní v uspořádání, lektorských výkonech i přínosu pro zotavení účastníků. 
Úroveň studijních materiálů je rovněž hodnocena jako vysoká, zároveň je tu prostor pro zlepšování, resp. zajištění rovnoměrně vysoké 
úrovně.

Lektorům se daří vytvářet bezpečný a svobodný prostor, ve kterém je možné sdílet pocity i zkušenosti s přítomnými. Studenti hovořili  
o naději, motivaci a povzbuzení, které si odnášejí.

Studenti vyjadřují potřebu pokračujícího kontaktu s programem i mezi sebou navzájem, což lze vnímat jako další důkaz o unikátním 
prostředí školy zotavení, které se daří spoluvytvářet.

Limity hodnocení
Písemné anonymní hodnocení bezprostředně po kurzu mělo vysokou návratnost, v průměru 78 %. Z technických důvodů bylo tímto 
způsobem hodnoceno pouze 8 kurzů z 9. Určitým limitem je skutečnost, že tento způsob hodnocení z podstaty reflektuje více bezprostřední 
zážitek nežli dlouhodobé dopady. 
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Zpětného hodnocení formou focus group se zúčastnilo pouze 11 % absolventů. Nelze tedy vyloučit, že toto hodnocení je vychýleno pozitivním 
směrem (pozvání k hodnocení mohli přijmout spíše ti, kteří kurzy vnímají jako přínosné). Nicméně poznatky z písemného hodnocení  
v podstatě potvrzují informace získané z fokusní skupiny a naopak. Riziko, že zůstaly nereflektovány negativní zkušenosti s kurzy, tudíž není 
velké.

Hodnocení bezprostředně po kurzu
Jednalo se o písemnou anonymní zpětnou vazbu ve formě dotazníku, který obsahoval jak číselnou evaluaci (známkování), tak slovní vyjádření 
k jednotlivým parametrům kurzu.

Známkování kurzů na škále 1–4 bezprostředně po jejich uskutečnění je silně pozitivní s průměrným skóre 1,3. Vyrovnané je hodnocení 
jednotlivých oblastí (struktura a metody, výukové materiály, výkon lektorů, využitelnost pro zotavení). Slabší (v průměru však stále excelentní) 
hodnocení výukových materiálů s průměrnou známkou 1,44 může signalizovat určitý prostor pro zlepšení v této oblasti.

Vzhledem k počtu osob (3–11), které hodnotily jednotlivé kurzy, nelze hodnověrně porovnávat kurzy mezi sebou navzájem. Relativně nízké 
hodnocení kurzu Mezilidské vztahy bylo po změně lektorského týmu v podzimním semestru již ve standardní výši. 

Porovnání obou proběhlých semestrů naznačuje mírné zlepšení ve druhém semestru, ve kterém by se mohla odrážet větší zkušenost lektorů 
a jejich vzájemná sehranost.

Slovní vyjádření ke kurzům jsou veskrze velmi pochvalná. Zároveň forma i obsah těchto vyjádření jasně dokazují, že absolventi kurzů jsou 
nároční a schopní se kultivovaně vyjadřovat k jednotlivým aspektům kurzů. Nebojí se ani formulovat výtky či návrhy na zlepšení kurzů.  
V žádném případě se tedy nejedná o paušální pochvalná vyjádření. Co především absolventi zmiňovali?

Kladně byla hodnocena pestrá struktura, kombinace teorie, praktických cvičení a diskuzních bloků. Komentáře k materiálům, které účastníci 
dávali, byly velmi pestré, v některých případech by materiály uvítali ve větším rozsahu. Na lektorech oceňovali absolventi především empatii, 
profesionalitu, flexibilitu a otevřenost v přizpůsobení obsahu kurzu. Všímali si ale i jejich lidských kvalit, nasazení, případně nižší lektorské 
aktivity. Pokud se týká přínosu pro zotavení studentů, byly kurzy hodnoceny střízlivě a zároveň velmi pozitivně. Jako výjimečná byla hodnocena 
možnost sdílet pocity a zkušenosti s lektory i s ostatními studenty.
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Focus group ex post

Informace z fokusní skupiny z velké části potvrdily poznatky z dotazníků. Výhodou je, že studenti mohli hodnotit program školy zotavení 
s větším odstupem. Konstatovali, že jim vyhovovalo flexibilní nastavení vzdělávacího programu, ze kterého si vybírali témata podle svých 
preferencí. Část účastníků byla aktivními peer konzultanty, někteří uvažovali o této možnosti profesního směřování a program školy 
zotavení vnímali jako vhodnou předpřípravu. Účastníci fokusní skupiny se shodli na tom, že z kurzů čerpali nejen vědomosti, dovednosti  
a možnost sdílení, ale i naději, motivaci a povzbuzení. Mezi silnými stránkami kurzů byla zmiňována vysoká míra bezpečí a svoboda v tom, 
do jaké míry se studenti rozhodnou sdílet své pocity a zkušenosti. Přítomní studenti vyjádřili potřebu být nadále v kontaktu s programem 
i mezi sebou navzájem. Tuto skutečnost lze chápat jako další doklad úspěšnosti celého modelu recovery college, snad i ve spojení  
s omezenými příležitostmi zažívat bezpečí a podporu v jiných službách a programech.

Ukázky ze zpětných vazeb studentů

„Srozumitelné, přátelské, profesionální … Spousta podnětných nápadů, zajímavé slyšet zkušenosti ostatních … Určitě mi pomůže, kdyby 
mělo dojít k relapsu – vím, že nemusím do nemocnice, ale pomůže ambulance, rodina, přátelé, koníčky apod. … Vyčerpávající, perfektně 
připravený kurz se spoustou užitečných materiálů i informací … Super, že jsme si materiály mohli vzít domů a mohli si sestavit vlastní 
krizový plán … Dokonale zvládnuté téma, preciznost, cit pro náladu ve skupině … Děkuji za tento kurz i celou Recovery, odnesla jsem si 
mnoho cenných informací, zkušeností a prožitků, které dále zúročím nejen v osobním životě … Otevřelo mi to další obzory … Moc děkuji 
za sdílení osobního příběhu – motivace pro mou cestu … Děkuji za pohled ze strany lékařky, který vnímám jako partnerský … Inspirace pro 
terapii, maximálně využitelné nástroje, podněty pro další práci na sobě … Pomohlo mi to zorientovat se ve vztazích, zamyslet se nad nimi, 
odžít si některé situace, mnoho námětů k přemýšlení … Konkrétní rady, poznámky a návody lidí s podobnou životní zkušeností a problémy 
… Kurz mi dal opravdu mnoho. Díky němu jsem poprvé sdílel příběh mezi více lidmi. Děkuji za prostor pro sebevyjádření, zpětnou vazbu, 
která se jinde těžko získává … Lektoři byli empatičtí, srozumitelní, inspirativní … Velký přínos, uvědomila jsem si, jak jinak podávat okolí info 
o sobě … Velkou změnu vytvořím v komunikaci. Nebudu vykládat všude svou diagnózu … Budu mít dlouho o čem přemýšlet. Děkuji. Leccos 
jsem si uvědomila ohledně svých silných stránek, dostala jsem užitečnou zpětnou vazbu. Myslím, že mě to posunulo zas o krok vpřed … 
Problém sebestigmatizace je pro mě opravdu značný. Bylo velmi dobré přestat v něm být tak utopen a uvězněn …“
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> Ukázka dotazníku zpětné vazby

Zpětná vazba ke kurzu
Název kurzu:
Datum výuky:

Ohodnoťte, prosím:

1.  Strukturu dnešní výuky
 – poměr teorie a cvičení, časování a tempo bloků

Slovní vyjádření:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….........................................................................................................................................................................

1 výborný  2 velmi dobrý   3 dobrý   4 nedostačující
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> Ukázka dotazníku zpětné vazby

2. Výukové materiály 
– srozumitelnost, přehlednost, úplnost prezentací i materiálů do ruky

Slovní vyjádření:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..…………....................................................................................................................................

1 výborný  2 velmi dobrý   3 dobrý   4 nedostačující
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> Ukázka dotazníku zpětné vazby

3. Výkon lektorů 
– lektorské dovednosti a celkový dojem

Jméno lektora:

Slovní vyjádření:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
.……........................................................................................................................................................................

1 výborný  2 velmi dobrý   3 dobrý   4 nedostačující

Jméno lektora:

Slovní vyjádření:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……...
.……........................................................................................................................................................................

1 výborný  2 velmi dobrý   3 dobrý   4 nedostačující
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> Ukázka dotazníku zpětné vazby

4. Využitelnost kurzu pro Vaše zotavování

Slovní vyjádření:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………..................................................................................................................................................

1 výborný  2 velmi dobrý   3 dobrý   4 nedostačující
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2.6.6 Zjišťování efektu školy zotavení na zotavení studentů

Cílem bylo zjistit, jestli se liší míra zotavení studentů při vstupu do vzdělávacího programu a při jeho ukončení. K tomuto účelu jsme  
v pražské škole zotavení použili dotazník QPR-15 (The Questionnaire about the Process of Recovery) v české jazykové verzi. 

Jedná se o nástroj s dobrými psychometrickými vlastnostmi. Dotazník má 15 položek, z nichž každou respondent hodnotí na škále 0–4. 
Čím vyšší skóre, tím vyšší míra zotavení. U každého respondenta bylo spočítáno průměrné celkové skóre. V prvním kole vyplnilo dotazník 
celkem 35 studentů. Ve druhém kole 15. Průměry byly porovnány pomocí standardního statistického testu. Soubor respondentů byl dále 
rozdělen podle toho, jestli se jejich QPR skóre ve druhém kole zlepšilo, nebo zhoršilo. Obě skupiny byly porovnány podle počtu hodin 
podpory poskytnuté v projektu.

Do analýzy bylo zahrnuto 15 respondentů, kteří vyplnili dotazník při vstupu do programu a při jeho ukončení. U respondentů došlo  
v průměru ke zlepšení v oblasti zotavení, nicméně rozdíl nebyl statisticky významný. Vzorek lze rozdělit do dvou skupin podle toho, zda se 
u nich projevilo zlepšení zachycené nástrojem QPR-15, nebo zhoršení. Skupina „zlepšených“ respondentů zahrnuje 10 osob a v průměru 
každá osoba čerpala 81,4 hodin podpory. Skupina „zhoršených“ respondentů zahrnuje 5 osob a každá osoba v průměru čerpala 41,4 hodin 
podpory. 

Nástroj QPR-15 se ukázal jako dobře použitelný pro účel studie a zachytil změny u jednotlivých respondentů. Zdá se, že zlepšení v oblasti 
zotavení by mohlo souviset s množstvím čerpání podpory v Komunitním centru pro zotavení, což je povzbudivý výsledek. Hlavním limitem 
provedeného šetření je nízký počet respondentů (N=15). Pro větší průkaznost výsledků a ověření efektu školy zotavení bude do budoucna 
vhodné výrazně zvětšit zkoumaný vzorek.
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2.7 Studenti
2.7.1 Kdo je studentem školy zotavení

Nedílnou součástí každé školy jsou studenti. Ne jinak je to i u školy zotavení. Ta by měla být otevřená a přístupná všem, které z jakéhokoli 
důvodu osloví téma nabízených kurzů. Studenty pražské školy zotavení jsou především lidé s duševním onemocněním, jejich blízcí a všichni, 
kteří chtějí lidem s problémy v oblasti duševního zdraví pomoci a více jim porozumět.

Praxe ukázala, že nabídky školy zotavení využívají také peer konzultanti 4  v rámci svého profesního vzdělávání a zájemci o práci na této 
pozici.

 
podmínkami a své zkušenosti z nich dále využívá pro podporu druhých osob v podobné situaci (Repper & Carter in Ďásková, 2018, s. 15). 
Náplní práce peer pracovníků je „peer podpora“ (peer support), která je definována jako „systém nabízení a přijímání pomoci založené na principech respektu, sdílené 
odpovědnosti a vzájemném pochopení toho, co pomáhá“ (Mead, Hilton & Curtis in Ďásková, s. 18). Spojení s jinou osobou, která žila nebo stále žije s podobnými problémy, 
může být životně důležitým aspektem podpory pro někoho, kdo zápasí s vlastní situací (Sunderland & Mishkin in Ďásková, 2018, s. 18). 
Výsledky mnoha výzkumů (např. Moran et al., Sunderland & Mishkin in Ďásková, 2018, s. 18) prokazují, že tato autenticita pomáhá vytvářet kladný posun v postoji osoby  
s aktuálními potížemi a vede k většímu pocitu empatie a propojení s peer pracovníkem, než se běžně vyskytuje ve vztahu mezi klientem a odborníkem.
Peer konzultanti jsou zaměstnanci organizací poskytujících služby lidem s duševním onemocněním, na které se vztahují obdobné kvalifikační požadavky jako na pracovníky 
působící v sociálních službách. Vedle individualizované podpory klientů také zprostředkovávají perspektivu příjemců služeb ostatním členům týmu.  
Do systému psychiatrické péče jsou tito pracovníci cíleně řazeni díky projektům Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví (Foitová et al.; Paleček & Říčan in Ďásková, 2018, s. 21).

4 Termínem „peer“ se rozumí někdo, s nímž se cílová populace může ztotožnit. Peer pracovník je pak osoba, která si prošla či stále prochází specifickými životními
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2.7.2 Jak oslovit studenty

Aby se o kurzech školy zotavení studenti dozvěděli, je potřeba mít zpracované materiály (letáčky, prospekty v tištěné i online verzi), které 
budou obsahovat odpovědi na základní otázky: 

Co je škola zotavení? Jaké kurzy škola zotavení nabízí a kdo v nich učí? Co mi může účast v kurzu školy zotavení přinést? Kde školu zotavení 
najdu a jak se tam dostanu? Na koho se mohu obrátit v případě potřeby?  Jaké jsou podmínky účasti a úhrada?

Doporučuje se tyto propagační materiály psát jednoduchým, poutavým jazykem, krátkými větami, bez cizích slov a odborných výrazů,  
aby byly všem srozumitelné. Grafika letáčku by měla být rovněž jednoduchá, podtrhovat srozumitelnost obsahu a celkově působit  
na čtenáře pozitivně. Ideální je doplnit informace výroky studentů, kteří mohou ze své zkušenosti popsat např. to, co jim absolvování kurzů 
přineslo, apod.

Na propagačním materiálu by neměl chybět kontakt. Nezapomeňte rovněž uvést kontakt telefonický! Kromě adresy, kde se kurzy konají,  
je vhodné propagační materiály doplnit mapkou a popisem cesty, jak se studenti k vám do školy zotavení dostanou. 

Propagační materiály je možné umístit na facebooku, instagramu, webových stránkách, twitteru či jiných sociálních médiích v závislosti 
na tom, jakou skupinu lidí chceme především oslovit. Můžeme je rozeslat i pracovníkům péče o duševní zdraví (sociální a zdravotní služby) 
a rovněž do svépomocných skupin a pacientských organizací. Při propagaci školy zotavení je dobré se zamyslet i nad tím, kde všude by se 
mohli nacházet potenciální studenti, a zkusit oslovit i tato místa. V případě pražské školy zotavení to mohou být např. služby pro osoby  
bez domova, se závislostmi apod. Navázat spolupráci je vhodné i s místními komunitami, kde se mohou informace o škole zotavení šířit 
ústně mezi cílovou skupinou a oslovit i lidi, kteří nejsou primárně příjemci péče. Dalším místem pro propagaci a spolupráci jsou jiné instituce 
vzdělávání, univerzity, služby ve veřejném prostoru (jako knihovny, úřady, galerie, komunitní centra, DDM apod.) 

Při propagaci výborně fungují osobní kontakty a setkání. Proto je dobré neomezovat se pouze na zveřejňování a rozesílání propagačních 
materiálů, ale vyrazit i do terénu. Aktivity školy zotavení je možné představit pracovníkům služeb péče o duševní zdraví osobně při krátkém 
osobním setkání, nebo se může uspořádat pro klienty těchto služeb ukázkový kurz přímo v místě dané služby. Ideální je využít při propagaci 
i samotné studenty, kteří mohou absolvovat schůzky s vámi a předat vlastní zkušenosti s tím, co jim účast na kurzech školy zotavení přinesla.
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Pokud se podaří navázat bližší spolupráci, je možné se se službami domluvit rovněž na tom, aby vám pomohly se zveřejňováním informací 
o aktivitách školy zotavení i na svých sociálních sítích či webových stránkách a distribuovaly informace a propagační materiály mezi svými 
klienty. V ideálním případě jim, pokud bude potřeba, mohou nabídnout i doprovod na kurzy. 

Největším lákadlem pro nové studenty je ale osobní pozitivní zkušenost se školou zotavení, kterou předává sám student dalším potencionálním 
zájemcům.

2.7.3 Jaké jsou možné překážky v zapojení studentů do školy zotavení?

Ošetření a zmírnění překážek, které brání studentům zúčastnit se aktivit školy zotavení, je starostí samotných pracovníků školy zotavení. 
Jejich úkolem je vytvořit podmínky kurzů a dalších aktivit tak, aby byla škola přístupná pro každého a aby byly podmínky pro všechny studenty 
stejné. Každá škola zotavení se s touto výzvou musí vypořádat sama. Je potřeba hledat vhodná řešení, jak odstranit nebo minimalizovat 
vnější bariéry přístupu studentů ke kurzům. Je důležité se na toto zaměřit, mít to stále na paměti a zajistit, aby takto smýšleli všichni 
pracovníci školy zotavení a aby byl tento postoj pevně ukotven ve strategii fungování školy od samého jejího vzniku.

Obecně platí, že v souvislosti s duševním onemocněním mohou mít lidé různé obtíže, které jim brání v docházce nebo účasti na kurzech. 
Pracovníci školy si musí uvědomit, čemu jejich studenti čelí a co pro ně může představovat překážky. Musí se soustředit na jejich podporu 
a zajistit jim vstřícnější přístup. 

Překážky mohou být nejrůznějšího charakteru: strach z nového a neznámého, sociální úzkost, obava z toho, že má člověk mluvit na veřejnosti, 
být s ostatními v uzavřené místnosti, problém dopravit se v určitý čas na určité místo, někdo může špatně snášet dlouhé sezení, někdo může 
být nedoslýchavý nebo mít jiný tělesný problém či handicap, může nastat i přechodné zhoršení psychických obtíží… Jsou i lidé, kteří mají 
předchozí špatnou zkušenost se vzděláváním – např. ve škole, v zaměstnání, jsou nesoustředění, mají problémy s učením či s gramotností 
obecně, případně nemají připojení k internetu, pokud je potřebné např. pro online výuku, apod. 

Níže najdete návrhy na odstranění překážek, které jsme identifikovali na základě našich zkušeností. Nejedná se však o vyčerpávající seznam, 
pravděpodobně narazíte i na další překážky, ale jistě najdete způsob, jak je odstranit.

V naší praxi se osvědčilo to, že s každým novým studentem vyplní studijní poradce individuálně přihlášku ke studiu.
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> Formulář přihlášky
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> Formulář přihlášky
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Zhoršená přístupnost místa

Služby školy zotavení musí být přístupné. Je dobré na toto myslet od samého vzniku školy. Fyzická místa nebudou nikdy perfektní, ale je 
potřeba se soustředit na to, aby byla všem studentům dostupná (lokalitou, fyzicky i psychologicky), a pokud tomu tak není, nepoužívejme je. 
Je vhodné kurzy co nejvíce přiblížit komunitě – tzn. pořádat je tam, kde se studenti přirozeně pohybují a jsou tak na místo zvyklí. Tedy např. 
v univerzitním areálu nebo ve čtvrti, kde lidé pracují a tráví volný čas, spíše než na předměstí či v areálech nemocnic. 

Mysleme také na to, že by místo konání kurzu mělo být dobře dostupné z hlediska dopravy – např. blízko zastávky MHD. Student  
by měl před první návštěvou vědět, jak se do školy zotavení dostane, měl by mít k dispozici detailní popis cesty včetně mapy. Je potřeba 
nezapomenout na to, že všichni nemají chytrý telefon, ne každý s ním umí pracovat, ne každý má zaplacená data a že někteří lidé ho prostě 
jen neradi používají. Z tohoto důvodu doporučujeme poslat studentům i vytištěnou mapku poštou. I taková drobnost může napomoci tomu, 
aby student do školy dorazil. Pokud si ani tak student není jistý, může ho některý z pracovníků školy vyzvednout např. na zastávce MHD  
a doprovodit ho až na místo konání kurzu. 

Někdy se může stát, že i přes veškerou snahu pracovníků školy zotavení se student stále obává, že zabloudí, může mít horší orientaci  
v prostoru nebo zažívá úzkostné či panické stavy. V tomto případě je vhodné dopředu studentům nabídnout, že mohou do školy zotavení 
dorazit s nějakým doprovodem – příbuzným či jinou blízkou osobou, nebo pracovníkem služby péče o duševní zdraví, kterou student 
navštěvuje. Někdy můžeme zkusit najít jiného studenta, který by jej doprovodil, aby se tak podpořili navzájem. 

V každém případě je důležité studentům stále opakovat, jaké jsou výhody docházení do školy zotavení, a podpořit je v tom, aby na kurzy 
dorazili.

Interiér místa konání by měl být příjemný, neměl by působit jako kancelář či ordinace. Pomoci mohou i malé věci, např. květina na chodbě, 
pověšený obraz, měkké podušky na židlích apod. Nejdůležitější ale je, aby se student na místě cítil bezpečně. Se školou to myslíme vážně, 
proto by studenti měli mít ve škole zotavení i možnost samostudia, knihovnu, možný přístup k PC apod., pokud je to alespoň trochu možné.
Někdy se doporučuje zajistit škole funkci tzv. „vítače“, který všechny příchozí studenty na místě přivítá, nabídne jim kávu, čaj, provede je 
prostorem a předá základní informace o fungování školy.
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Pozor na formu kurzů

Zásadní je zvolit vhodná témata kurzů. Kurzy mohou být zaměřeny na různé oblasti, aby byly atraktivní pro různé skupiny studentů: získání 
informací a znalostí, prožitek, sebepoznání a seberozvoj, načerpání síly a energie. Samotné téma kurzu může být pro mnohé motivací, 
proč do školy zotavení dorazit. V začátcích se doporučuje využít jednoduchá témata, která budou studentům snadno srozumitelná.  
Po pochopení konceptu zotavení je možné se pustit do témat složitějších. Do úvahy nad tématy kurzů je dobré zapojit samotné studenty. 
Ptát se jich, co je zajímá a jaká témata by uvítali v nabídce nových kurzů. Kromě nich mohou témata navrhovat také lektoři, pracovníci služeb 
či odborníci na poli péče o duševní zdraví atd. Přitom bychom měli myslet na to, že nechceme ze školy zotavení udělat např. stacionář, denní 
centrum nebo do atraktivního hávu navléknout existující programy psychoedukace. Veškeré aktivity by měly stále rezonovat s hlavními 
principy recovery college, které jsme zmínili v úvodu. 

Důležité je také zamyslet se nad správnou délkou kurzů. Ideální jsou kratší kurzy (4–6 hodin) s častými přestávkami. Je vhodné se přímo  
na místě se studenty domluvit na dodatečných přestávkách, pokud bude třeba. Je ale možné využít i jiných časových formátů, pokud 
vycházejí z potřeb studentů.

Velkou roli v návštěvnosti kurzů hraje dále časová dostupnost kurzů pro různé cílové skupiny. Pokud to jde, je vhodné připravit více 
časových variant kurzu, aby kurz mohla navštívit širší cílová skupina – někteří studenti pracují, studují, některým dělá obtíž brzy vstávat, jiní 
naopak rádi ke vzdělávání využijí ranní a dopolední hodiny. U některých kurzů se např výrazně zvýšila návštěvnost, když se změnil formát  
na podvečerní dvouhodinové workshopy.

Věnujte pozornost a péči jazyku, který používáte
Všichni pracovníci školy zotavení musí dbát na to, aby jazyk, který používají při komunikaci se studenty, ať už ústní či psanou formou, byl 
dostupný a srozumitelný. Je velmi důležité, aby student porozuměl např. popiskům kurzů, letákům či prospektům. Aby byl jazyk jasný, 
jednoduchý, bez použití cizích slov a aby sdělení byla všem srozumitelná. Zároveň by měl být v souladu s principy školy zotavení, to znamená, 
že používáme jazyk orientovaný na silné stránky, zotavení, jazyk nehodnotící, otevřený a vyvarujeme se konfrontace či moralizujících sdělení.

Pro inspiraci vkládáme odkaz na Příručku jazyka zotavení zveřejněnou na stránkách: 
https://www.reformapsychiatrie.cz/clanek/prirucka-jazyka-zotaveni 
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Pozor na technologie

Někteří studenti nejsou dostatečně technologicky vybavení – přístrojem (počítač, notebook, chytrý telefon), kvalitním připojením k internetu 
či znalostmi a dovednostmi s přístroji zacházet, anebo se pouze technologií obávají. Může tak dojít k „digitálnímu vyloučení“ některých 
studentů.

Toto se zvláště projevilo v době protiepidemických opatření ve formě různých forem lockdownů. Zdá se, že dostupnost a znalost těchto 
technologií se stává základním předpokladem nejen k práci, ale i k budování sociálních kontaktů, vzdělávání a k využívání dalších příležitostí 
v komunitě. Z tohoto důvodu je vhodné zařadit do portfolia kurzů školy nabídku, která se na toto zaměří. Může jít o základy použití počítače, 
komunikačních nástrojů, používání e-mailu či vyhledávání na internetu a rizika s tím spojená. 

Při využití online podoby některého z kurzů je potřeba dopředu účastníky připravit na to, jak se na kurz připojit, dát dostatek prostoru před 
zahájením na doladění techniky (připojení, mikrofon, video). Je vhodné uspořádat před samotným zahájením kurzu zkoušku – připojení 
nanečisto za asistence pracovníka školy zotavení. Vždy je potřeba poskytnout studentům telefonický kontakt na osobu, která je v případě 
obtíží připojením provede. 

Na to, že někteří studenti technologie nemají, nebo s nimi nechtějí pracovat, je potřeba myslet i při běžném provozu školy. Osobní setkání 
či telefonický kontakt jsou vždy účinnější než e-mail či jiná forma online komunikace. Nabídku kurzů je vhodné zasílat studentům kromě 
e-mailu rovněž v tištěné podobě poštou. 

Poplatky

Jak již bylo řečeno, škola zotavení by měla být co nejvíce nízkoprahová. K tomu patří i její finanční dostupnost. Každá škola zotavení  
k tomuto tématu přistupuje jinak, dle možností financování svých aktivit. Některé školy nabízejí kurzy zcela zdarma, jiné jsou symbolicky 
zpoplatněné, buď pro všechny, nebo jen pro ty studenty, kteří nejsou členy organizace, jež školu zotavení zřizuje. Používat symbolický 
poplatek jako motivaci k docházce na kurz, na který se student přihlásil, se příliš nedoporučuje. Vhodnější je studenty motivovat spíše 
opakovaným vysvětlováním benefitů, které účast na kurzu přináší.
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2.7.4 Komunikace se studenty

Aby škola zotavení studenty získala, aby se do jejích aktivit zapojili a setrvali v nich, je klíčová dobrá komunikace. Doporučuje se, pokud to 
finanční situace dovolí, nešetřit na personálu, který má komunikaci se studenty na starost. V ideálním případě by mělo jít o jednu osobu – 
jakéhosi mentora, průvodce či studijního poradce, který bude pro studenty kdykoli dostupný – e-mailem, telefonicky či osobně.  

Je zásadní, aby studenti mohli do školy zavolat a věděli, že telefon zvedne někdo, koho se mohou zeptat na cokoli, co se školy zotavení týká. 
Je potřeba dát studentům možnost klást dotazy a věnovat dostatečný prostor tomu, aby byly zodpovězeny. Jde o jednoduchou, ale účinnou 
strategii. Telefonický, a především osobní kontakt zjednodušuje nabírání nových studentů a umožňuje přistupovat ke každému individuálně. 
Pokud se jedná o první kontakt – ať už telefonický, či osobní, je vhodné studentovi znovu vysvětlit koncept školy zotavení, představit mu 
jednoduchým jazykem, bez použití cizích slov, portfolio kurzů, a předat mu informace o kurzech rovněž v papírové podobě, aby si je mohl 
pročíst ještě v klidu doma. Dále je vhodné studentovi vysvětlit, jak témata kurzů souvisí s jeho zotavením, a představit mu formát kurzu – 
např. 6 hodin, časté přestávky, že obdrží výukové materiály, které si může odnést s sebou, apod. Důležité ale je také nechat studenta mluvit 
o tom, co od kurzů očekává, a pomoci mu vybrat kurzy přímo na míru. 

Během osobního pohovoru je dobré vytvořit přátelskou atmosféru, nabídnout studentovi kávu, vodu, čaj, drobné občerstvení a vzbudit 
v něm pocit bezpečí, aby vnímal skutečný zájem o sebe, o své potřeby a rozvoj. Pro navázání osobnějšího vztahu je možné studenty  
po předchozí domluvě oslovovat křestním jménem, jinak se ale doporučuje vykání.

Pokud z nějakého důvodu není možné domluvit osobní schůzku přímo v prostorách školy, je dobré se přizpůsobit potřebám studenta  
a setkat se s ním na jiném místě, popřípadě mu nabídnout, že ho do školy zotavení může někdo doprovodit, vyzvednout ho na zastávce 
MHD apod.

Pro setrvání studenta ve škole zotavení je dobré být s ním i v průběžném kontaktu. Zeptejte se studentů předem, jak by chtěli být informováni 
o dalších akcích (e-mail, telefon, SMS, letáček zaslaný poštou apod.). Je dobré zvolit způsob, který studentům vyhovuje a je jim příjemný. 
Někdo sleduje pravidelně facebookové stránky školy, jiný uvítá tištěnou pozvánku zaslanou poštou. Někdo má problém se zapomínáním 
a ocení, když mu přijde upomínací SMS o blížícím se termínu kurzu, jiný bude raději, když mu zavoláte nebo si s ním popovídáte osobně.
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2.8 Škola zotavení jako součást pregraduální 
přípravy budoucích profesionálů péče  
o duševní zdraví
Ve Velké Británii je už více než 10 let povinné zahrnout uživatele služeb a jejich blízké do vzdělávání budoucích sociálních pracovníků 
(Department of Health, 2002). Také tzv. Vancouver Statement (Towle, 2016) vyzývá k participaci pacientů na vzdělávání a vznikla platforma 
škol, které posilují zapojení klientů různých sociálních služeb ve výuce. Přínosy výuky s peer lektory podle rešerše Tanner et al. (2017) spočívají 
hlavně ve změně postojů. Studenti jsou podle ní konfrontováni s případnými vlastními předsudky, jsou obohaceni o perspektivu uživatelů 
služeb a širší kontext, rozvíjí své komunikační schopnosti a empatii, teoretické informace propojují s praxí; zatímco peer lektoři profitují  
z partnerské role, seberealizace při podílení se na přípravě budoucích sociálních pracovníků, zvyšování sebevědomí, rozvoje dovedností  
a rozšiřování příležitostí, zplnomocnění (Tanner et al., 2017).
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V Centru pro rozvoj péče o duševní zdraví máme zkušenosti se zapojováním peer lektorů do výuky studentů pomáhajících oborů od roku 
2014, kdy jsme pro Katedru sociální práce na Univerzitě Karlově vytvořili volitelný předmět Aktuální trendy v oblasti péče o duševní zdraví 
pohledem uživatelů. Od té doby jsou s podporou Centra peer lektoři zapojováni do výuky na vysokých školách napříč republikou (Brno, 
Jihlava, Praha, Plzeň).

Vysokoškolští studenti mají možnost se osobně setkat s lidmi, kteří mají zkušenost se zotavováním z duševní nemoci. Na osobních příbězích 
lektorů získají vhled do celé problematiky, což jim později umožní vykonávat svou profesi bez předsudků a s větším porozuměním. 

Cílem této výuky na vysokých školách je zprostředkovat znalosti o aktuálních trendech v péči o duševní zdraví s důrazem na perspektivu 
uživatelů péče, ale i seznámení se základy práce (znalosti, dovednosti a nezbytné postoje) sociálního či zdravotnického pracovníka v moderní 
péči o osoby s duševním onemocněním.

Chceme, aby studenti po absolvování předmětu rozuměli konceptu zotavení a jeho praktickým dopadům na služby v oblasti péče o duševní 
zdraví. Aby znali pojetí a význam metod, které podporují zotavení – například self-management. Aby zastávali nestigmatizující postoje vůči 
lidem s duševním onemocněním a uvědomovali si důležitost zapojování lidí se zkušeností do systému péče o duševní zdraví. 

Na základě zkušeností ze spolupráce s Univerzitou Karlovou (Filozofická fakulta – Katedra sociální práce, Evangelická teologická fakulta, 
3. lékařská fakulta, 1. lékařská fakulta), se Západočeskou univerzitou v Plzni, Vysokou školou polytechnickou v Jihlavě a Univerzitou Palackého 
zde pro inspiraci uvádíme možné formy zapojení školy zotavení do pregraduální přípravy, které máme vyzkoušeny a osvědčily se:

 g 2.8.1 Vytvoření samostatného volitelného předmětu

 g 2.8.2 Vytvoření lektorské dvojice peer lektor a kmenový vyučující již existujícího předmětu daného oboru 

 g 2.8.3 Nabídka studentům vysokých škol, aby se účastnili kurzů pořádaných ve škole zotavení
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2.8.1 Vytvoření samostatného volitelného předmětu

Touto cestou jsme se vydali na již zmíněné Katedře sociální práce Filozofické fakulty UK, kde jsme nabídli volitelný předmět s názvem 
Aktuální trendy v péči o duševní zdraví perspektivou uživatelů – rozvíjení dovedností pro praxi.

Studenti se v něm mohli seznámit s aktuálními trendy v péči o duševní zdraví s důrazem na perspektivu jejích uživatelů, ale i se základy 
práce (znalosti, dovednosti a nezbytné postoje) sociálního či zdravotnického pracovníka v moderní péči o osoby s duševním onemocněním.

Celkový rozsah předmětu byl 24 hodin a obsahoval tato vzdělávací témata: Zotavení, Self management, Destigmatizace a Peer programy. 
Předmět vyučovali peer lektoři, vždy ve dvojici.

Studenti si v něm měli osvojit pozitivní a nestigmatizující postoje vůči lidem s duševním onemocněním, uvědomit si důležitost zapojování lidí 
se zkušeností do systému péče o duševní zdraví, porozumět konceptu recovery (zotavení) a jeho praktickým dopadům na služby v oblasti 
péče o duševně nemocné a seznámit se s metodami podporujícími zotavení. 

2.8.2 Vytvoření lektorské dvojice peer lektor a kmenový vyučující již existujícího 
předmětu daného oboru 
S podporou Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví se peer lektoři od roku 2017 podílejí na výuce také na Katedře sociální práce VŠP 
Jihlava, a to v rámci povinného předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie. 

Akademický pracovník v něm přednáší teoretickou část týkající se orientace v diagnostických okruzích duševních poruch a tzv. cvičení má 
na starosti dvojice peerů, která se studenty probírá 4 moduly – Zotavení, Self-management, Destigmatizace a Peer programy. Během 
cvičení se akademický pracovník zapojuje také: může facilitovat skupinu, podpořit peer lektory nebo zajistit organizační a materiální zázemí. 
To, že zapojení peer lektorů má smysl, potvrzují všichni zúčastnění, jak vyplynulo z dotazníkového šetření (Černá et al., 2017) a focus groups 
pořádaných s peer lektory před výukou a po ní. Studenti odpovídali na otázky zaměřené na to, jak by člověka se zkušeností s duševním 
onemocněním charakterizovali, jak si myslí, že mohou takovému člověku v roli zdravotně-sociálního pracovníka pomoci oni, jak si tento 
člověk může pomoci sám a jaká mají očekávání od výuky (a zda byla tato očekávání naplněna). 
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Na Vysoké škole polytechnické jsou k výuce často zváni nejrůznější odborníci z praxe. Takovým odborníkem je tedy i peer lektor, který  
zde pracuje na DPP a dostává stejné finanční ohodnocení jako kterýkoli jiný odborný vyučující. 

Pozitivní zkušenosti a dobré reference od studentů máme také se zapojením peer lektorů v rámci bakalářského a magisterského studia 
ergoterapie na 1. LF UK a Západočeské univerzitě v Plzni. V předmětech zaměřených na psychosociální oblast ergoterapie je zapojení peer 
lektorů klíčové.  

2.8.3 Nabídka studentům vysokých škol, aby se účastnili kurzů pořádaných  
ve škole zotavení

Tato praxe se osvědčila na již výše zmíněné Katedře sociální práce FF UK, kde se studenti mohou seznámit s konceptem recovery college 
formou osobní zkušenosti, v rámci předmětu nazvaného Škola zotavení jako metoda péče o duševní zdraví.

Zájemci o studium předmětu si v tomto případě mohou vybrat z nabídky školy zotavení kurzy podle svých preferencí. Je přitom dán pouze 
minimální součet výukových hodin, které musí student absolvovat, horní hranice stanovena není. 

Po zapsání předmětu kontaktují studenti pracovníka školy zotavení a přihlásí se k účasti na vybraných kurzech. Pracovník školy zotavení vede 
evidenci docházky, která je dokládána podpisem v prezenční listině. V závěru každého kurzu obdrží studenti certifikát o absolvování. Na kurzy 
není zapotřebí se předem připravovat, vše potřebné se děje během výuky kurzu. Podmínkou získání certifikátu je pouze aktivitní zapojení  
do výuky. Ve škole zotavení není praxí ověřovat získané znalosti a dovednosti např. prostřednictvím testu, zkoušení nebo zpracováním 
domácí práce. Podmínky absolvování kurzů jsou pro studenty vysoké školy stejné jako pro ostatní studenty školy zotavení.

Takto koncipovaný předmět má garanta na straně univerzity i školy zotavení. Příprava výuky na VŠ probíhá ve stejném režimu jako ostatní 
kurzy a aktivity školy zotavení (je založena na stejných principech). 

Spolupráce vysokých škol a škol zotavení může spočívat také v tom, že škola zotavení sídlí v kampusu univerzity nebo využívá jejích učeben 
či zázemí.
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2.8.4 A co o našich kurzech říkali studenti vysokých škol?

„Obrovsky oceňuji zapojení peer lektorů do výuky, je pro mě důležité vědět, že s duševním onemocněním se opravdu může potýkat téměř 
kdokoliv a že nikdy nevíme, co si ta usměvavá osoba kolem nás nese v sobě a jak se potom cítí, když přijde domů. Jsem moc ráda, že je 
někdo schopný s nadhledem mluvit o svých vlastních problémech před úplně cizími lidmi a přinášet jim tak jiný pohled a vysvětlení svých 
vlastních pocitů, do kterých má cizí osoba málokdy možnost nahlédnout.“

„Zajímavou částí kurzu pro mě také byla metoda změny postoje od negativního k pozitivnímu.“

„Koncept zotavení jsem si vybrala proto, protože mě v rámci kurzu zaujal nejvíce. Řekla bych, že se mě toto téma přímo dotklo na velmi 
osobní rovině, protože z mého pohledu je koncept zotavení a jeho obsah dobře aplikovatelný nejen do života lidí s duševním onemocněním, 
ale do života všech (včetně mě samé), kteří mají za sebou nějaké dlouhodobě těžké období nebo se momentálně nacházejí v krizi, která má 
dopad na jejich psychiku, vnímání sebe sama, druhých nebo světa kolem sebe.“

„Díky jednotlivým cvičením jsem se více zamyslela nad sebou samou, nad svými silnými a slabými stránkami a uvědomila si své chování  
v konkrétních situacích.“

„Ve své budoucí praxi bych chtěla přispívat k větší otevřenosti tématu duševního zdraví a důstojného jednání s lidmi  
se zdravotním postižením.“

„Předmět byl zajímavý, a to hlavně díky tomu, že jsme měli možnost slyšet příběhy různých lidí s odlišnými diagnózami – jaké mají/
měli obtíže, s čím se potýkají, jaké jsou možnosti řešení... Teorie se střídala s praktickými příklady, kdy jsme si mohli vyzkoušet dotazníky  
a podobné ,testy‘ přínosné pro nás samotné, a to se mi moc líbilo.“

„Předmět byl zajímavý, a to především díky povídání z praxe a příběhům hostů.“
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3. Jak založit louku
Každá lúka začína semienkom. Aj tá najväčšia a najpestrejšia lúka vyrástla zo semienok a aj tá 
najvyššia alebo najpevnejšia rastlina na nej bola na začiatku drobná, krehká a zraniteľná. Rovnako 
aj škola zotavenia vzniká z nápadu, inšpirácie alebo presvedčenia. A rovnako aj na začiatku tej 
najrozvinutejšej školy zotavenia bol „iba“ nesmelý nápad, pokus, alebo chuť skúsiť to. 

Lúku si nekúpite ako trávnikový koberec, ktorý vám za poobedie rozložia a už večer sa z terasy pozeráte 
na krásny trávnik. Rôzne rastliny rastú rôzne rýchlo, pestrosť a rôznorodosť vzniká postupne rokmi 
a zo začiatku to rozhodne nevyzerá tak, ako ste si lúku predstavovali. A možno budete prekvapení, 
ako vás sama lúka prekvapí a ako sa rozrastie tam, kde by ste to pôvodne nečakali. Rovnako  
aj škola zotavenia vzniká postupne a tento proces sa nedá preskočiť. Tak ako lúka, aj škola zotavenia 
potrebuje na začiatku vašu trpezlivosť, nádej a starostlivosť. 

Poďme spolu objavovať tieto semienka v príbehoch niektorých škôl zotavenia. 
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3.1 Již fungující školy zotavení
3.1.1 Škola zotavení Praha

„S duševním onemocněním cesta nekončí, ale začíná.“

Školu zotavení jsme založili v roce 2018, kdy Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví realizovalo první projekt tzv. Komunitního 
centra pro Zotavení. Na ten pak v následujících dvou letech přímo navázal obdobným formátem projekt Rozvoj a zlepšení služeb 
Komunitního centra pro Zotavení, který se zaměřil na rozšíření dosavadního působení školy a na rozvoj nových aktivit vedoucích  
k začleňování lidí s duševním onemocněním do běžného života. Jednou z hlavních zásad školy zotavení je participace lidí se zkušeností 
s duševním onemocněním (tzv. peer lektorů) na aktivitách, které realizuje, a zapojení veřejnosti. Náplň činnosti školy vychází z konceptu 
zotavení, který motivuje k aktivnímu zapojení do každodenního života, péči o sebe, učení se mírnit a zvládat své obtíže a který vede  
k plnohodnotnému životu i s nemocí. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Škola zotavení

V rámci školy zotavení nabízíme pozitivní, pečující a respektující prostředí ke vzdělávání. Pořádáme kurzy zabývající se tematikou zotavení 
z duševního onemocnění, které dodají našim studentům podporu, naději a odvahu při práci s jejich přednostmi a motivacemi. Peer lektoři, 
kteří se sami z duševního onemocnění zotavují, se se studenty dělí o své osobní zkušenosti se životem s nemocí a o svoji vlastní cestu  
k zotavení, nabízíme také pomoc odborníků na duševní zdraví. Kurzy jsou zdarma, škola je přístupná jak lidem s duševním onemocněním, 
tak jejich blízkým a všem, kteří chtějí lidem s duševním onemocněním pomoci a více jim porozumět.

Vzdělávací program zahrnuje celkem třináct kurzů zaměřených na podporu zotavení z duševní nemoci, jejichž ústředním tématem je 
posilování sebedůvěry a důvěry ve vlastní dovednosti a schopnosti. Interaktivně koncipované kurzy obsahují jak teoretické bloky,  
tak praktická cvičení.
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Slyšení hlasů: Obsahem kurzu jsou úvahy o příčinách slyšení hlasů, o tom, jak s nimi pracovat, a strategie, jak se naučit hlasy zvládat  
a žít s nimi plnohodnotný život ve společnosti.

Fotopříběh: Cílem kurzu je zapojení do běžného života prostřednictvím sebevyjádření médiem fotografie. Pořizováním vlastních snímků  
a jejich komponováním do smysluplného celku získají studenti schopnost reflektovat svůj životní příběh (životní situaci).

Plán bezpečí: Náplní kurzu je tvorba Plánu bezpečí. Lektoři učí studenty, jak rozeznat přicházející krizi a jak s ní zacházet, jak prostřednictvím 
sebepoznávání mírnit dopad obtíží na život.  

Skupina pro zotavení: Intenzivní kurz zaměřený na výměnu zkušeností, dodávání naděje a podpory v dosahování cílů v procesu zotavení, 
rozvíjení sociálních dovedností a poznávání sebe sama.

Zotavení (Recovery): Kurz je veden dvěma lektory se zkušeností se zotavováním z duševního onemocnění, kteří studentům předvedou,  
„jak na to“, jak se z nemoci zotavit a normálně žít.

Sebeřízení (Self-management): Kurz je veden formou zvědomování si a rozvoje vlastních managementových mechanismů. Principem je 
podpora sebedůvěry a vytrvalosti v práci na sobě.

Příběh mého zotavení: Kurz zaměřený na téma zotavení v příběhu studentů probíhá formou focus group. Sdílení zkušeností vede k dodávání 
naděje a posilování dovedností pro sociální začlenění.

Finance jako součást zotavení: Kurz má zodpovědět otázky, jak se orientovat ve svých financích a jak s nimi zacházet, co udělat pro zlepšení 
finanční situace, jak se vyhnout finančním potížím atd.

Sebeprezentace: Kurz se věnuje otázkám otevřenosti vůči okolí. Podporuje studenty v tom, aby dokázali bez stresu zvládat to, jak se 
prezentují navenek (včetně strategie toho, jak, kdy, s kým a v jaké míře hovořit o vlastních citlivých tématech).

Duševní zdraví na internetu: Kurz podporuje účastníky v socializaci jako součásti jejich zotavení. Učí je reálnému vnímání prostředí sociálních 
sítí a pravidlům bezpečí při komunikaci na internetu.
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Stigma a self-stigma: Předsudky, společenské stigma a sebestigmatizace vedou k diskriminačnímu chování. Kurz podporuje studenty  
v rozpoznání problematiky stigmatizace a v proaktivním přístupu v jejím překonávání prostřednictvím vlastního chování.

Mezilidské vztahy jako součást zotavení: Kurz podporuje vzájemné porozumění a včasnou pomoc v blízkých vztazích člověka, který se 
zotavuje z duševní nemoci. Je otevřen také pro blízké osoby.

Jak komunikovat s lékařem o medikaci: Kurz je zaměřen na otevřenou komunikaci s lékařem o medikaci, vedlejších účincích a o případném 
bezpečném vysazování psychofarmak.

Literární a divadelní dílna jsou sociálně-kulturní aktivity nízkoprahového charakteru poskytující kreativní prostor pro setkávání lidí s duševním 
onemocněním a ostatních členů místní komunity a podporu účastníků v tvůrčím rozvoji a sebepoznání prostřednictvím umění.

Literární dílna

„Chcete tvořit nové světy, nebo se ponořit do jednoho společného? Budeme pracovat ve skupině i individuálně, každý účastník bude mít 
příležitost nalézt svůj autorský hlas.“ 

Dílna je pro všechny zájemce o literaturu, zkušenost s duševní nemocí vítána. Pod vedením dvou lektorů, peer lektora a novináře Tomáše 
Vaňka a básníka a překladatele Jana Škroba, se zde účastníci věnují poezii i próze, povídají si o psaní i píší, čtou a sdílejí. Každé dva měsíce 
probíhá literární večer v některé z pražských kaváren. Pomyslným završením těchto literárních setkávání je vydání sborníku časopisu Zámezí 
s vybranými díly.

Divadelní dílna

„Pojďte s námi hledat svobodu ve hře. Najděte svůj hlas a promluvte, zlepšete svou psychosomatickou kondici a vyjádřete celou bytostí své 
téma. Cestou zvyšování citlivosti k druhým…“ 

Hlavními cíli divadelní dílny je sebepoznání skrze jednání, osvojení si jevištní mluvy a rozvoj verbálních dovedností skrze improvizaci, rozvoj 
pohotového jednání a trénink reakcí na nové (imaginární) situace. Nabízí prostor pro posílení souhry, empatie a vzájemné inspirace, které 
vyústí v přípravě veřejných vystoupení. Dílnu vede peer lektor a bývalý vedoucí divadla LSD Michal Kašpar a divadelnice a odbornice  
na dialogické jednání s vnitřním partnerem Kateřina Daňková.
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Spolupráce s Velkou Británií

„Stále vylepšujeme své služby: naším cílem není pacient užívající naše služby, ale jedinec žijící svůj spokojený život.“ (Motto pracovníků RWC)
„Buď ty tou změnou, kterou chceš vidět.“ (Gándí)

V červenci roku 2017 jsme se zúčastnili stáže v londýnské Recovery and Wellbeing College (RWC) v rámci Central and North West London 
NHS Foundation Trust. 

„Recovery“ v názvu této instituce znamená proces změny, kterou jedinec zlepšuje své zdraví a pohodu, žije svůj vlastní život a usiluje  
o využití svého potenciálu. RWC fungují od roku 2012, vznikaly na principu změny vztahu mezi profesionály, pracovníky služeb a těmi, kteří 
je potřebují, a to hlavně sdíleným rozhodováním na všech úrovních. Začínali s asi deseti menšími kurzy, nyní jich nabízejí cca sedmdesát  
(z toho dvacet certifikovaných). Kurzy jsou rozděleny do šesti oblastí:

 g jak porozumět zdravotním obtížím a způsoby, jak je zvládat;

 g jak se starat o svoje zdraví a pohodu;

 g jak porozumět sám sobě a rozvíjet se;

 g jak získat kontrolu nad zotavením a vlastním životem;

 g jak rozvíjet praxi zaměřenou na zotavení;

 g jak se zapojit, zaměstnávání a pracovní témata.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Ve Velké Británii nyní funguje asi třicet recovery colleges, z toho asi pět v Londýně. Provoz RWC probíhá na více místech (paralelně 
běží více kurzů), každý kurz je veden dvěma lektory (koprodukce profesionálů a peer lektorů). Jedná se o půldenní, jednodenní nebo  
i vícetýdenní kurzy a workshopy, ale například i „mikrokurzy“ v nemocnicích. Některé z nich jsou tzv. základní, jiné jsou až pro pokročilé  
(pro odborné pracovníky). Kurzy jsou financovány státem (prostřednictvím NHS Trustu). Pro uživatele služeb NHS je vzdělávání bezplatné, 
ostatní návštěvníci kurzů přispívají částkou podle stanoveného rozpisu. Klienti (nikoli pacienti) se o RWC dozvídají většinou od svého 
praktického lékaře. Heslem londýnské školy zotavení je „Vítej, udělal jsi první krok. Dozvíš se, co můžeme udělat pro tvé zotavení nebo  
pro to, abys mohl se zotavením pomoci svým blízkým.“
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Zotavení je zde definováno třemi hlavními principy: naděje (ve stejném smyslu, jak o tom u zotavení mluvíme my) – kontrola (cílem je zvýšit 
kontrolu nad nemocí, nad sebou samým, nad svým životem i okolím) – příležitost (rozšíření vědomostí, informací, dovedností, plánování, 
vztahy, vyhledat si pracovní příležitosti, kroužky, finance… „vše, co si přeju pro svůj život“). Mezi další principy patří přístupnost (všem… 
menšinám, etnickým skupinám), pružnost (RWC se musí stále přizpůsobovat lidem, kterým slouží), změna názvosloví – od klinického 
uzdravení (dříve) k osobnímu zotavení (dnes). Spíše než na předání znalostí jsou kurzy zaměřeny na podporu sebevyjádření. Všeobecným 
přínosem je destigmatizace, posilování sebedůvěry a zplnomocnění. Každý student má svého tutora, studenti tak získávají pocit, že někam 
patří, nepřipadají si už tolik„ztracení“ a vyřazení ze společnosti. 

Stopstigma

„Zotavení z duševního onemocnění je možné, pokud se nemocným dostane správné péče a podpory.“ 

Webové stránky www.stopstigma.cz slouží již od roku 2004 ke zvyšování povědomí o problematice duševních nemocí prostřednictvím 
zveřejněných textů o duševních nemocech, o zotavení, příběhů a uměleckých děl s tematikou nemoci a v neposlední řadě provozem 
unikátní psychiatrické a psychologické poradny se zapojením peer poradců, lidí, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním, 
úspěšně jej zvládají a svoji zkušenost nabízejí jako obohacení ostatním. V rámci aktuálního projektu jsme naši aktivitu zaměřili  
na poskytování bezbariérového internetového poradenství a rozvoj podpory v oblasti péče o duševní zdraví. Další náplní je aktivita 
aktualizace textů o duševních nemocech a zveřejňování komentářů ke článkům z denního tisku s tématem duševního zdraví.  
Cílem těchto stránek je informovat o duševním zdraví a duševních problémech, dodávat naději  
a měnit postoje veřejnosti, profesionálů, ale i těch, kdo mají sami nějaké potíže.  
Naší snahou je zvýšit povědomí o duševních nemocech, snížit stigmatizaci,  
negativní „nálepkování“ nemocných, jejich blízkých a celého oboru péče o duši.

                         Za tým Školy zotavení Praha Andrea Vatulíková
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3.1.2 Práh Jižní Morava – škola zotavení v Brně

Škola zotavení je součástí organizace Práh jižní Morava, z. ú., která pomáhá lidem s duševním onemocněním už přes 20 let. Zastřešujícím 
konceptem celé organizace při práci s klienty je pojem zotavení. Proto Práh nabízí různé služby reagující na všechny potřeby v životě 
člověka.  

Škola zotavení je součástí služby Centra zotavení, k němuž dále patří Klub Naděje. Centrum zotavení vzniklo v lednu 2019 po transformaci 
ambulantní služby Centra denních služeb. Službu, Centrum denních služeb, využívali dlouhodobě klienti v chronické fázi duševního 
onemocnění. Součástí centra byl pouze klub a jeho činnost stála primárně na aktivitách pracovníků. Pracovníci vytvářeli program  
a určovali, jakým způsobem se naplní daná aktivita. Při individuální podpoře se pracovníci zaměřovali na to, jak a které aktivity klient 
navštíví. Což vedlo k pasivitě a závislosti klientů na službě. V takto nastaveném fungování byla nutná změna, která by více aktivizovala 
klienty a motivovala je ke změně. Cílem bylo zaměřit se na zvyšování kvality života lidí s duševním onemocněním, zbavit je závislosti  
na službě a podpořit je v jejich přirozeném prostředí. Hlavním pilířem změny byl koncept zotavení. Principy zotavení jsme uplatňovali  
ve všech aspektech služby. Pakliže chcete koncept zotavení realizovat, musíte ho žít. Což bylo základním kamenem pro celou transformaci. 
Postupně docházelo ke změně myšlení pracovníků, které se odráželo ve fungování klientů. 

Při kontaktu s klientem se začali pracovníci zajímat o celistvost člověka a jeho bytí. To znamenalo zaměřovat pozornost na celý příběh 
klientů, a nejen na to, v čem klienti selhávají a co potřebují řešit. Celý příběh klienta v sobě obsahoval jeho silné stránky, zdroje, přání a sny. 
Sny, které v sobě ukrývaly naději. A díky této naději se daly následně realizovat velké změny v životě klientů. 

Hlavním motorem klientů byl jejich pocit užitečnosti. Proto jsme začali vytvářet prostředí, které by to umožňovalo. Proto jsme se v rámci 
celého centra s klienty zaměřovali na to, aby si každý našel své „místo“. Aby každý měl možnost seberealizace, která vedla k pocitu 
prospěšnosti a posilovala sebevědomí klientů. 

Začali jsme používat jazyk zotavení. Z klientů se stávali členové centra. Díky tomu došlo k setření hierarchie a začala se uplatňovat spolupráce.  
Po celou dobu jsme se zaměřovali na to, abychom klienty podpořili v jiných rolích, než je role klienta/pacienta, dodávali jim naději na změnu 
a zplnomocňovali je. 
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Při zplnomocňování klientů jsme se zaměřovali na to, abychom vytvořili prostor, který by klienti vnímali jako svůj a rádi by se podíleli  
na jeho fungování. To vedlo ke vzniku klientského institutu, který jsme nazvali „výkonná rada“. Členové výkonné rady se shromažďovali  
za účelem společně s pracovníky řídit a organizovat Centrum zotavení.  Součástí centra je tedy i Klub Naděje, který se zaměřuje na zotavení 
prostřednictvím smysluplného trávení volného času, kreativity a seberealizace. Při hledání nových životních rolí jsme pomáhali klientům 
zkusit si role v centru. Tyto funkce jsme pomáhali členům vybrat dle jejich silných stránek a zálib. Tak, aby odpovídaly jejich schopnostem 
a dovednostem. Někteří členové mají tedy funkci organizátorů výkonné rady, někteří vedou vlastní aktivitu, nebo se alespoň nějakým 
způsobem podílí na jejich vedení. Někteří se podílejí tím, že pomáhají připravit prostor, starají se o chod klubu (zalévají květiny, udržují 
prostor čistý). Tohle všechno pomáhalo klientům přestat se vnímat jako pacienti, ale jako platní členové celé koncepce centra, a díky tomu 
přejímali větší zodpovědnost za svůj život.

To, že má každý při aktivitách určitou roli, pomáhá klientům získávat naději, že zotavení je možné. Díky tomu klienti rostli. Nabyté dovednosti 
začali uplatňovat v přirozeném prostředí, a tím docházelo k postupnému zbavování se závislosti na službě. Klienti začali docházet do služby 
jen na aktivity, které je bavily. Naučili se službu pro sebe využívat, ne jen užívat. Sami přicházeli s tím, co by chtěli změnit nebo čím by chtěli 
službu obohatit. Začali využívat dostupné zdroje ve svém okolí, některým členům se zlepšily rodinné vztahy. Vznikala nová přátelství mimo 
chráněné prostředí centra anebo přátelství vzniklá v centru získávala přesah mimo centrum. 

Viditelnými změnami bylo to, že se klienti začali zajímat o to, co vše by ještě mohli využít ke svému zotavení. Začala se také objevovat 
vzájemná svépomocná podpora. Klienti se vzájemně podporovali v pro ně náročných situacích., např. šli společně vyřídit změnu mobilního 
operátora, a společně to zvládli. 

Z klientů závislých na službě a aktivitách pracovníků se tak začali stávat aktivní klienti mající moc nad vlastním životem.

Tyhle všechny zkušenosti pomohly vytvořit bezpečné a podporující prostřední pro vzdělání a tato myšlenka dala vznik škole zotavení. 
Škola zotavení je součástí centra a nabízí soubor skupinových aktivit zaměřených na vzdělávání a seberozvoj prostřednictvím kurzů  
a workshopů, jejichž cílem je zplnomocnit studenty, naučit je převzít život do vlastních rukou a posílit jejich sociální dovednosti.  
Škola zotavení nabízí nejenom vzdělávání, ale také nové životní role, které jsou v procesu zotavení důležité. 

Škola zotavení je společným dílem, tzn. že se na ní podílejí jak odborníci ze sociálních a zdravotních oborů, tak hlavně lidé s vlastní zkušeností 
s duševním onemocněním. S nimi nastavujeme a vytváříme témata pro kurzy a workshopy. Společně se zaměřujeme na ty oblasti života, 
které je potřeba zotavit. Lidé s vlastní zkušeností jsou zásadními pilíři školy zotavení.
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Zotavení nabízí naději, víru v to, že se člověk může vzpamatovat i z velmi těžkých ran. V rámci aktivit školy zotavení se proto věnujeme všem 
oblastem v životě člověka. K nim patří i vztahy, ať už partnerské, rodinné či v zaměstnání, ale i sebevědomí… Zaměřujeme se nejen na silné 
stránky jedince, ale i na zdroje, které v sobě má, aby mohl vyvinout vlastní strategie pro to, aby se zotavil.

Škola zotavení je pro každého, koho se dané téma týká. Aktivity školy zotavení jsou otevřeny všem, kdo mají o problematiku duševního 
zdraví zájem. Jsou určeny jak lidem s duševním onemocněním, tak rodinným příslušníkům, laické i odborné veřejnosti, která chce duševnímu 
onemocněním více porozumět. Témata vzdělávacích programů nejsou spojena výhradně s duševním onemocněním, ale odráží různé 
oblasti, které mohou stát za vznikem duševního onemocnění. 

Nejedná se o klasickou školu, jak ji známe, ani o nový způsob léčby. Jde o podporu, doplněk stávající péče, který podporuje lidi s duševním 
onemocněním na jejich cestě k zotavení. Poskytujeme lidem co nejvíce zdrojů, informací, nové způsoby chování a nové sociální dovednosti, 
které jim pomohou na jejich cestě zotavení.

Prostřednictvím kurzů a workshopů pomáháme lidem s duševním onemocněním získat nové role, jiné, než je role pacienta. Vycházíme  
z přesvědčení, že každý člověk na světě má své jedinečné místo.

Součástí aktivit školy zotavení v Brně jsou podpůrné skupiny.  Jedná se o neformální setkávání studentů s peer pracovníky. Na těchto 
setkáních nejde o vzdělávání, ale o posilování rolí. Ze zkušeností víme, že tyto skupiny jsou při zotavování našich studentů velmi přínosné,  
a proto jsme je zahrnuli do školy zotavení. 

Lektoři školy zotavení jsou odborníci v sociálních a zdravotních službách, lidé s duševním onemocněním (peer pracovníci, studenti školy 
zotavení) a jejich blízcí.

Vývoj školy zotavení byl náročný proces jak po personální, tak po koncepční stránce. Škola zotavení je součástí sociální služby, tudíž bylo 
nutné si rozdělit role a kompetence. Zaměřovali jsme se na silné stránky pracovníků a z toho jsme vycházeli. 

Každým dnem nás škola učí nové věci. V roce 2019 jsme se věnovali především prezenční výuce. Od roku 2020 jsme se zaměřili  
na online podporu. Díky tomu vznikl samostatný web školy zotavení, který nabízí online podporu ve formě webinářů, infografik, videí. Věříme,  
že se tak téma duševního zdraví dostane i k dalším cílovým skupinám, které se z různých důvodů nechtějí nebo nemohou účastnit běžných 
docházkových kurzů a workshopů.  
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Aktuálně se ve škole zotavení zaměřujeme na zvyšování kvality kurzů pro naše studenty. Chceme, aby si vždy odnesli z kurzů i nějaká 
praktická cvičení, ke kterým se třeba mohou později vrátit. Dále pomáháme studentům zamýšlet se nad tím, jakým způsobem a kde 
mohou vědomosti nabyté v kurzech uplatnit. Cílem je, aby jejich dovednosti nezůstaly jen v učebnách. Důležité je pro nás také zapojit více 
externích lektorů. A v neposlední řadě se zaměřujeme na větší propojenost online prostředí se studenty a rozvíjení online školy zotavení tak,  
aby sledovala aktuální trendy. 

Naše zkušenosti se školou zotavení jsou pro nás velmi cenné a přínosné. Ve škole zotavení se se studenty potkáváme jako člověk s člověkem, 
dochází tak k potírání hierarchie. Naši lektoři oceňují rovnocenný přístup, spolupráci všech, týmovost a naprostou důvěru. Studenti oceňují, 
že se mohou učit od sebe navzájem, podílet se na lektorování a během kurzů nacházejí i nová přátelství.  

Škola zotavení nás naučila trpělivosti a růstu. A tyto zkušenosti dále předáváme i našim studentům. Tak jak se oni zotavují a rostou, tak se 
zotavuje a roste škola zotavení. 

                        

                          

                          Za tým Školy zotavení v Brně Zuzana Hlubinková

Zkušenost studenta Jiřího, 66 let. 

„Dvoudenní kurz o konfliktech se mě dotkl, doslova mě ,obnažil‘, motivoval mě k dalšímu 
fungování mezi lidmi, dokážu se lépe ovládat a reagovat na nezvyklé situace. Umím lépe 
zacházet se svými emocemi a daří se mi je vyjádřit. Sám se sebou jsem si nevěděl rady, 
každým dnem se mi díky škole zotavení otevírá nový obzor.“
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3.1.3 CHRC – Club house a Recovery College / Příklad dobé praxe – Ledovec, z.s.

Jak jsme na to přišli

Ledovec (www.ledovec.cz) rozvíjí služby podpory lidí s duševním onemocněním již dvacet let. V posledních letech jsme se soustředili  
na podporu v běžném prostředí. To pro nás také znamenalo omezování skupinových aktivit „družinového typu“, tzn. těch, které mají 
primárně za cíl „být spolu“, posilovat sociální vazby a nabídnout smysluplnou náplň času. V návaznosti na přístup zaměřený na zotavení 
jsme redukovali všechny aktivity, které nemají přímou vazbu na duševní zdraví a které může nabídnout i místní komunita. Tato redukce se 
dotkla terapeutických dílen, výuky počítačových dovedností a jazyků, výtvarného a sportovního klubu, jógy a také svépomocných skupin, 
které jsme v rámci služeb zajišťovali.

Zažívali jsme a zažíváme také, že lidé, kteří se s Ledovcem jednou setkali, s ním chtějí zůstávat v kontaktu i nadále. Jako poskytovatelé služeb 
jsme to ale paradoxně zažívali tak, že naši uživatelé zkoušeli i konstruovat další a další zakázky v našich službách právě z tohoto důvodu. 

Jako organizace zaměřená na zotavení jsme chtěli maximum kompetencí předat lidem s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Jako 
poskytovatelé služeb jsme hledali způsob, „jak lidé mohou k Ledovci nadále patřit a nemuset přitom být klienty sociálních služeb“. Jednou 
variantou řešení bylo dobrovolnictví. S dobrovolnictvím jsme měli dobrou zkušenost v rámci organizace Dnů pro duševní zdraví a také  
v projektu Mlýn (https://youtu.be/PlcY0uxIzzA), ale nedokázali jsme dostatečně lukrativních dobrovolnických příležitostí nabídnout dostatek.

Proto se zrodil nápad na místo, které by Ledovec provozoval mimo sociální služby a jehož náplň by vzešla z aktivit těch, kteří se na něm 
setkávají. Tušili jsme, že na podobném principu pracuje clubhouse. A protože jsme cítili, že nám kromě podpory svépomoci jde i o určitý 
přesah směrem do komunity, k vizi clubhousu jsme připojili i principy recovery college – vzdělávacího zařízení, kde je možné se dozvědět víc 
o zotavení a zvládání života s duševním onemocněním jako takovém.

Ledovec mívá často štěstí na okolnosti (bylo by hezké, kdyby to bylo podle pravidla, že „náhoda přeje připraveným“, ale nejsme si tím jisti). 
V blízkém sousedství našeho poradenského centra žila americká rodina, která získala do vlastnictví okouzlující památkově chráněnou vilu, 
kterou vždy toužila proměnit v komunitní centrum. Několikrát jsme během předchozích let pro naše sousedy zajišťovali například průběh 
svatebního obřadu v jejich domě v době, kdy byli zrovna v USA. Tito sousedi nám v roce 2017 nabídli část tohoto domu k pronájmu. Kývli 
jsme na to a vznikl CHRC. CHRC je zkratka slov Club House a Recovery College, použili jsme ji jako provizorní pracovní název projektu,  
než vymyslíme pořádné a libozvučné jméno. Už jsme to nestihli, název CHRC zlidověl…
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První měsíce CHRCu

Začali jsme tím, že jsme sezvali všechny, kteří se o myšlenku nějakého „clubhousu“ nějak zajímali, na společnou exkurzi do prostor, které jsme 
pronajali. Měli jsme představu, že rychle vznikne silná skupina „stakeholderů“, kteří provoz místa vezmou do svých rukou. Jako organizace 
jsme plánovali, že základní provoz prostor klubu (nájem, energie, služby) budeme hradit z různých projektů my (finančně pomohlo také to, 
že část prostor si jako svoji „krajskou kancelář“ pronajal krajský koordinátor reformy psychiatrie a dal ji CHRCu k dispozici).

Rozjezd byl pomalý. Během léta jsme v prostorách vždy jeden den v týdnu pořádali brigádu a jedno odpoledne Baťkovu kavárnu. Fundraiser 
Ledovce osvíceně rozhodl, že jedinou opravdovou „mašinu na kávu“, kterou na Ledovci dovolí koupit, dáme právě do CHRCu. Baťkova 
kavárna měla být prostředím, kde se plány a možnosti využití prostor můžou volně a nenásilně „kavárensky“ probírat, kam se může každý 
přijít podívat a nebude do ničeho (ani do práce) tlačen. 

Z činnosti Poradenského centra Ledovec jsme mezitím vyčlenili aktivity, které jsme chtěli do CHRCu přesunout. Byly to:
 g skupina Cesty k zotavení (ta už tou dobou byla plně vedena bývalými klienty služeb);
 g skupina deskových her Pojďme si hrát (její organizace byla plně předána jejím – převážně dvěma – účastníkům);
 g sportovní skupina (tou dobou již vedená bývalým uživatelem služeb, pracovníci služeb zajišťovali jen tisk programu a jeho publicitu);
 g svépomocná skupina peer kolegy jednoho z týmů služeb.

Během léta nás (opět „zcela náhodou“) kontaktovala dvojice dam, která hledala prostory pro svůj literární klub. Ochotně jsme jim nabídli 
naše prostory. Tato aktivita pak ve školním roce 2017–18 soustředila kolem sebe největší skupinu účastníků.

Od září 2017 jsme tedy otevřeli CHRC na čtyři odpoledne týdně (a tak to běží několik let). Podařilo se nám zaplatit dvě „brigádnice“ – 
vítačky, dámy, jejichž úkolem je v CHRCu každého přivítat a nabídnout mu něco k pití, projekt představit a případně zjistit, kde se příchozí 
v CHRCu vzal a pro co si přišel. Obě dámy měly vlastní zkušenost s duševním onemocněním a v minulosti byly klientkami Ledovce. Funkce 
„vítače“ se ukázala jako klíčová a přetrvala do současnosti. 

Kromě výše zmíněných pravidelných skupin jsme ve školním roce 2017–2018 v CHRCu pořádali také akce reformy psychiatrie, tzv. Fóra 
pro reformu. Byla to otevřená setkání, kde jsme prezentovali základní informace o reformě a podporovali příchozí, aby vyjádřili ve vztahu  
k reformě své touhy a naděje. 
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V tomtéž školním roce proběhly také další dva běhy „kopírovacího kurzu“ (co-peerovacího, tzv. rychlokurzu pomáhání prostřednictvím 
vlastní zkušenosti s duševním onemocněním), někteří absolventi se pak podíleli na vedení dalších CHRCových aktivit.

Několikrát během roku jsme svolali „stakeholderskou poradu“, kam mohl přijít každý, komu CHRC leží na srdci. „Povinně“ měli poradu 
vítačky a vedoucí jednotlivých skupinových aktivit. Většinou jsme společně reflektovali, jak CHRC běží, a vymýšleli, co se má dít jinak nebo 
nově.

Zajímavou zkušeností pro nás bylo balancování mezi řízením provozu a podporou „uživatelským iniciativám“. Pro nás jako poskytovatele 
bývalo někdy těžké rodící se aktivitu nepřevzít a nechat delší čas tomu, aby uzrála tak, jak se to líbilo těm, kteří s ní přišli. Pomáhalo nám, 
že jsme měli možnost v CHRCu organizovat i naše „poskytovatelské“ aktivity.

Běžný provoz CHRCu

Během dalších let se provoz CHRCu stabilizoval tak, že se v něm střídalo několik pravidelných týdenních aktivit (někdy i přes deset) a zbytek 
času byl otevřený v režimu „kavárny“. 

K převzatým skupinový aktivitám přibyly další skupiny:
 g výtvarný workshop (vedený peer konzultantem jednoho z ledoveckých týmů);
 g šachy;
 g tvůrčí psaní;
 g skupina o životosprávě;
 g slyšení hlasů;
 g seznamka;
 g zpívaná;
 g skupina Jak mi spiritualita může pomoct v zotavení;
 g (znovuobnovená) rodičovská skupina.

Některé skupiny byly vedeny profesionály (terapeuty nebo odborníky na téma skupiny), některé byly čistě svépomocné. Ve dvou případech 
se stalo, že se skupina „osvobodila“ od svých terapeutů a běžela dál jako čistě svépomocná.
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Důležitou roli jsme přiznávali seminářům, které příležitostně vznikaly na principech recovery college. První z nich měl název Co s nadváhou 
po lécích? a připravila ho jedna z klientek terénního týmu ve spolupráci s psychiatrickou sestřičkou týmu. Výjimečný byl také seminář  
Co si to pořád píšete a k čemu vám to je?, ve kterém předstoupil před posluchače jeden ze spřátelených ambulantních psychiatrů. 

Nejvýraznější komunitní akcí CHRCu bylo zapojení do festivalu Dny Světlé v roce 2018 (Poradenské centrum Ledovec sídlí v ulici Karoliny 
Světlé a pouliční festival Dny Světlé vznikl díky podpoře města, kterou věnovalo sousedským aktivitám v rámci příprav na rok 2015, kdy byla 
Plzeň evropským hlavním městem kultury. Od té doby jej konáme v květnu pravidelně). V rámci festivalu jednak proběhla v CHRCu výstava 
Májů, prohlídka sbírky desítek historických vydání knih K.H. Máchy jedné z organizátorek Literárního klubu. A díky zkušenostem Ledovce  
z projektu Cirkus Paciento v psychiatrických nemocnicích (www.cirkuspaciento.cz) jsme nabídli komunitní cirkus Varieté Světlé. Na parkovišti 
v zahradě vily jsme postavili šapitó zdravotních klaunů a každé odpoledne v týdnu před akcí jsme nabízeli otevřené cirkusové workshopy  
pro Ledovčany i sousedy. Na jejich půdorysu vzniklo představení, které jsme v premiéře a repríze odehráli v den festivalu. Vystoupil jedinečný 
mix klientů, pracovníků a sousedů Ledovce a dětí všech jmenovaných skupin, akce měla velký úspěch.

Silné stakeholderské jádro CHRCu se nám v průběhu let nicméně nepodařilo úplně vytvořit. Podařilo se nám ale vytvořit dostatečně pevnou 
strukturu, která přežila přestěhování do jiných prostor.

Významnou kotvou v tomto procesu v CHRCu byla (a je) vítačka Mirka, která současně pracuje v terénních týmech jako „peer pečovatel“. 
Na pozici vítačů se mohou vystřídat i další zájemci.



104 105

Současnost

Od začátku působení CHRCu jsme věděli, že na původní adrese budeme jen několik let, že naši sousedé plánují vilu prodat a vrátit  
se do USA. Přestěhování do nových prostor na přelomu let 2020 a 21 bylo téměř okamžitě následováno pandemií COVID. 

V období pandemie se nám podařilo udržet v online prostředí dvě pravidelné aktivity: Cesty k zotavení a zpívanou. V duchu recovery 
college jsme online uspořádali tři setkání workshopu Říct nebo neříct při seznamování. Zavedli jsme také funkci IT peera, který pomáhá 
lidem se zvládáním nástrah techniky, internetu a komunikačních programů. A výrazně jsme posilovali sítovou (neskupinovou) komunikaci 
(a procházky ve dvou).

O prázdninách 2020 v krátkém období osobního setkávání mezi lockdowny jsme podpořili lektory Cest k zotavení v tom, aby způsob své 
práce prezentovali v centru Taksis Domova na cestě ve Skutči, čímž jsme jednak ověřili, že tento jejich způsob práce funguje i mimo CHRC,  
a také jsme od té doby rozšířili škálu účastníků online skupin o účastníky z Pardubického kraje. Podobně úspěšně jsme v Taksisu prezentovali 
workshop jednoho z aktivistů CHRCu Co znamená se rozžít.

Říkáme, že naše přestěhování CHRCu do nových prostor symbolicky vyjádřilo, že projekt uzrál a stal se dospělým. Původní vila totiž sloužila 
v minulosti jako mateřská školka, zatímco současné prostory CHRCu kdysi sloužily jako nevěstinec.

Jestli se budeme ještě někam stěhovat, to nevíme, víme ale, že v rozvoji CHRcu jsme ještě neřekli poslední slovo… Už se těšíme na konec 
pandemie!

                                            Za tým CHRCu Martin Fojtíček
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3.2 Vznikající školy zotavení
3.2.1 Škola zotavení v Ostravě 

Cca před 2 lety mě zaujal koncept školy zotavení od vás. Přemýšlela jsem, jak toto dostat k nám. Ještě s jednou kolegyní jsme se setkaly 
s 4 ženami, které mají zkušenost s duševním onemocněním a které v Ostravě působí nebo působily jako peer konzultantky. Bavily jsme 
se společně, zda je to zajímá. Všechny byly nadšené. Pro zjednodušení si říkáme „realizační tým“. Plánujeme společně, navrhujeme, jaké 
aktivity by škola zotavení měla nabízet, jak zajistit financování. Také jsme se ptaly dalších lidí s duševním onemocněním, zda by je tato 
forma zajímala. Odpovědi byly různé. Je těžké nabízet něco, co ještě není.

Zatím fungujeme bez právní subjektivity. Jsme v kontaktu s jednou ostravskou organizací, se kterou bychom spolupracovaly. Zároveň 
zvažujeme, že samy nějakou neziskovou organizaci založíme. Další překážkou jsou finance. Všechny přípravné aktivity děláme zdarma.  
I když nám to stále přijde smysluplné, nejde to zdarma dělat do nekonečna. Přípravnými aktivitami je myšlena příprava na podání žádosti 
do norských fondů, jinak řečeno snaha o zajištění financí na rozjezd a udržení školy zotavení po nějaký čas v chodu. 

Protože jsme všechny z Ostravy, místo plánujeme v Ostravě. Přemýšlely jsme, že bude přínosné nabízet kurzy i mimo Ostravu. Teď se 
zkušeností z online komunikace je tato možnost otevřená právě pro mimoostravské zájemce. 

Z jakých potřeb vycházíme

Jako základní potřebu vnímáme aktivní zapojení lidí s duševním onemocněním do vlastního procesu úzdravy na základě principu zotavení 
(stavění na silných stránkách, potenciálu člověka, naděje, zplnomocňování, podpora pro přijetí vlastní odpovědnosti za svůj život s nemocí). 
Stávající služby na podporu lidem s duševním onemocněním příliš neuplatňují přístup zaměřený na zotavení člověka. Lidé s duševním 
onemocněním jsou spíše pasivními příjemci podpory, jejich zapojení do procesu vlastního uzdravení/zotavení nebývá základním principem 
poskytovaných služeb. Proto je důležité, aby i samotní lidé znali myšlenku zotavení a toho, co vlastně znamená přístup podpory zaměřený 
na zotavení.
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Proč chceme zakládat školu zotavení

Hledali jsme způsob, jak lidem s duševním onemocněním předat myšlenku zotavení, a dostali jsme se ke konceptu recovery college. Je to 
způsob, jak šířit povědomí o procesu zotavení, umožňuje (nejen) lidem s duševním onemocněním, aby mohli pochopit a přijmout, co pro ně 
osobně proces zotavení znamená. Kurzy recovery college jsou principiálně zaměřeny na zotavení – zotavení je průvodní myšlenkou všech 
kurzů RC a kurzy jsou i tvořeny v souladu s principem zotavení. A hlavně se nám líbí princip jejího fungování, tedy že přímo lidé s duševním 
onemocněním jsou zapojováni jak do procesu vzdělávání (tvoří kurzy, lektorují), tak do procesu celého vedení. 

V jaké fázi procesu nyní jsme

Jsme nyní na samém začátku. Máme tým lidí, který pracuje na nastavení školy zotavení v Ostravě. V týmu jsou lidé se zkušeností s duševním 
onemocněním. Hledáme finance, abychom mohli skutečně začít. Úzce spolupracujeme s CRPDZ.

Jaké jsou zkušenosti studentů a lektorů a co je pro ně na škole zotavení nejdůležitější

Jsme teprve na začátku a s lektorováním zatím zkušenosti nemáme. Chceme, aby lektorovali přímo lidé se zkušeností s duševním 
onemocněním. Také chceme zapojit jako lektory lidi, kteří poskytují služby lidem s duševním onemocněním a jsou ztotožněni s myšlenkou 
zotavení. Vzhledem k tomu, že zatím nemáme zajištěno financování, jsme ještě nikoho s konkrétní nabídkou neoslovili. Za všechny členky 
realizačního týmu ale mohu říci, že počítáme i s lektorováním. 

Za tým vznikající Školy zotavení v Ostravě Lenka Holková
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3.2.2 Škola zotavení v Jihlavě

Rádi bychom se připojili k platformě škol, které podporují vzdělávání prostřednictvím expertů se zkušeností. Ve Velké Británii je dokonce 
ve vzdělávání budoucích sociálních pracovníků tento inovativní přístup podmínkou. My máme obor Zdravotně sociální pracovník, kde 
jsme díky CRPDZ již v roce 2017 začlenili výuku s peer lektory do povinného předmětu Základy psychiatrie a psychopatologie, který 
musí absolvovat všichni studenti daného oboru. Máme tak vlastní zkušenost s efektem výuky a jeho působením zejména na postoje 
studentů k lidem se zkušeností s duševními obtížemi. Výuka s peer lektory nám dává smysl, je to praktický způsob destigmatizace. Podali 
jsme žádost o financování z norských fondů, jejichž prostřednictvím bychom chtěli rozšířit základnu peer lektorů i nabídku kurzů, jak  
pro studenty, tak pro veřejnost.

Na žádné obtíže v tomto směru jsme zatím nenarazili – podání projektu se neslo v přátelském a nadšeném duchu, domnívám se, že řadě 
problémů předcházíme tím, že spolupracujeme s CRPDZ a máme možnost využít zázemí vysoké školy.

Zkušenosti lektorů a studentů jsou pozitivní:

Jedna lektorka ocenila, že se jí líbí, že se vidí s jednou skupinou studentů opakovaně a lépe se poznají. Jiní peer lektoři ocenili možnost obědů 
ve školní menze. Intenzivně shromažďujeme i zpětnou vazbu od studentů. Níže uvedené citáty vybírám namátkou:

„Video s Patricií Deegan, která měla psychiatrickou diagnózu a pak se rozhodla, že se stane doktorkou a začne tu nemoc léčit, tak to  
pro mě bylo docela silný.“ 
„Diagnóza až tak důležitá není jako ten přístup těch ostatních lidí, rodiny a těch sociálních pracovníků a organizace, do které se dostali.“ 
Pro jinou studentku bylo důležitým zjištěním, „jak jsou tihle lidé citliví na reakce okolí a že jsou vlastně mnohem empatičtější než třeba 
normální lidi“. 
Další přiznala svou původní představu: „Jsem si prostě myslela, že tito lidé jsou nebezpečný a tady se mi ukázalo, že prostě jsou to normální 
lidi, kteří jsou mezi náma.“ 
Další studentka popsala vývoj změny postojů následovně: „Poprvé (...) jsem označila přednášející i tou diagnózou… po poslední přednášce 
jsem řekla, že přijeli pánové z (název města) a přednášeli nám o duševních nemocech.“ 
Výuku její účastníci hodnotili jako přínosnou, zábavnou, probouzející vzájemnou důvěru, která vedla ke stmelení kolektivu.

Za tým Školy zotavení v Jihlavě Vlasta Řezníková 
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3.2.3 Nájdi sa, o.z.

Nájdi sa je občianske združenie založené v roku 2020 v Bratislave a „našla sa“ v ňom partia ľudí, ktorí sa rozhodli veci robiť inak. 

Začali sme komunitným priestorom NAPRÍKLAD – miestom, ktoré ponúka ľuďom so skúsenosťou s duševným ochorením priestor  
pre ich nápady, talenty, iniciatívu a podporu, ak ju na ich realizáciu potrebujú. 

Pokračujeme terénnym programom Na ceste, zameraným na sprevádzanie človeka so skúsenosťou s duševným ochorením na ceste  
k zotaveniu.

A veľmi si prajeme jedného dňa založiť školu zotavenia. Píšeme tu o nej v čase, keď ešte neexistuje. Trúfalosť, ale súčasne príležitosť zdieľať, 
ako o nej uvažujeme a prečo (a ako) ju plánujeme založiť. 

Pre kontext je dôležité uviesť, že starostlivosť a podpora v oblasti duševného zdravia na Slovensku nevyužíva prínos odbornosti založenej  
na osobnej skúsenosti s duševným ochorením a slovo zotavenie sa v slovníku vo vzťahu k duševnému zdraviu nenachádza  
(veríme, že re-edícia publikácie v tomto odseku bude obsahovať už minulý čas).

Slovné spojenie „škola zotavenia“ sme prvýkrát nahlas vyslovili na jednom z našich plánovacích stretnutí a následne sme mali možnosť 
zúčastniť sa série online workshopov pre zástupcov a fanúšikov škôl zotavenia z viacerých európskych krajín. Mali sme tak príležitosť 
spoznať koncept a princípy školy zotavenia. 

No a dostalo nás to. Veľmi to ladilo s našou predstavou, že nechceme byť ďalšou organizáciou, ktorá robí veci „pre nich“ a ktorej podpora 
je založená na skúsenosti odborníkov. Ale organizáciou, v ktorej veci vznikajú spoločne a ktorej podpora čerpá zo skúsenosti ľudí, ktorých 
sprevádzame. 

Tak sme sa rozhodli to skúsiť.

Školu zotavenia sme v slovenských podmienkach nevedeli zaradiť do žiadneho z existujúcich „šuplíkov“. Nepatrí do sociálnych služieb, 
nepatrí do zdravotníctva, ani do kultúry ani školstva. Na prvý pohľad celkom veľká prekážka. 
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Na druhý pohľad je to však veľká príležitosť vybudovať ju slobodne, dôsledne podľa princípov a bez kompromisov, ktoré by jej zaradenie  
do niektorého zo šuplíkov prinieslo. V tejto súvislosti nám padlo veľmi vhod, že sme sa mohli uchádzať o podporu v grantovej výzve 
zameranej na podporu občianskej spoločnosti a občianskej participácie. 

Práve tento civilný a občiansky princíp považujeme za kľúčový. Chceme vytvoriť školu zotavenia práve na tomto princípe, aby nebola ďalším 
zo špecifických (klinických) prostredí. Ale aby bola obyčajnou školou, v ktorej ste študentom alebo lektorom, nie pacientom alebo klientom. 
Aby bola prostredím, v ktorom máte príležitosť dávať a inšpirovať, prostredím v ktorom má vaša skúsenosť význam a váhu.

Sme presvedčení, že je to správna cesta, a nateraz je toto presvedčenie to najdôležitejšie, čo máme.

Nevieme, ako to skončí. Ale ako sa hovorí, na budúcnosti je najkrajšie to, že si na ňu stačí počkať :)

Za tým Nájdi sa, o.z. Juraj Marendiak
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4. Udržitelnost a financování
Školy zotavení – jejich pilotní zavádění a ověřování – jsou zahrnuty v Národním akčním plánu duševního zdraví 
2020–2030, konkrétně pod opatřením 1. 6. 3. Jako zdroj financování jsou uvedeny evropské fondy. To je určitě 
dobře, protože školy zotavení si podporu zaslouží. V delší perspektivě je důležité, jak školy zotavení dlouhodobě 
provozovat a financovat. S jistotou to nevíme, ale zřejmě v podmínkách ČR existuje několik variant.

1. Škola zotavení jako součást specifického univerzitního programu vzdělávání dospělých, otevřeného nejen studentům univerzity, ale všem 
zájemcům. Tento model by vlastně ještě rozvinul myšlenku, že se má jednat opravdu o vzdělávání se vzdělávacími ambicemi. Nevýhodou je 
zatím menší flexibilita našich vysokých škol.

2. Škola zotavení jako součást nebo extenze sociální služby. Tento způsob provozování školy zotavení skýtá dobrou šanci na finanční udržitelnost. 
Kritickým momentem tohoto uspořádání ovšem je, aby škola zotavení nebyla jen dalším prezenčním programem, otevřeným primárně nebo 
jenom pro klienty sociální služby. Ze zkušenosti víme, že administrativní agenda (vyplňování monitorovacích listů atd.), která je požadována, 
pokud je škola zotavení provozována jako projekt hrazený z evropských fondů, je skutečně náročná na čas a energii. Zatěžuje studenty  
i pracovníky školy a je pak těžké držet atmosféru otevřenosti a rovnocennosti. Navíc se zde ztrácí některé důležité aspekty škol zotavení: 
dostupnost, otevřenost pro všechny, prostředí v komunitě mimo rámec služeb péče atd. Je však třeba říci, že úzká provázanost škol zotavení 
se službami je typická pro školy zotavení ve Velké Británii a má celou řadu výhod – možnost oslovit potenciální studenty, možnost zapojit 
profesionály, kteří pracují ve službách, možnost měřit relativně snadno změny v čerpání ostatních služeb.

3. Škola zotavení jako komunitní projekt, dlouhodobě financovaný místní samosprávou s pomocí fundraisingu. Výhodou tohoto řešení je 
nezávislost na vysokých školách i na poskytovatelích odborných služeb, možnost oslovit lidi z různých prostředí. Může však být složitější 
oslovit větší množství studentů.

4. Škola zotavení jako putovní program, který jde za studentem. V tomto konceptu by se jednalo o nízkonákladový projekt, realizovaný v různých 
prostředích. Ze zahraničních zkušeností víme, že úspěšný byl „vývoz“ programů školy zotavení k lidem, kteří jsou aktuálně hospitalizováni  
na psychiatrickém oddělení. Je zde však nutné brát v úvahu, že i tento koncept vyžaduje určitou základnu, zázemí pro rozvoj školy  
a lektorský tým.
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4.1 Platforma fanoušků škol zotavení
Představte si místo propojující lidi z Česka, Slovenska, Velké Británie, Nizozemí, Norska, ale například  
i Moldavska. Místo propojující zástupce etablovaných škol zotavení s lidmi, kteří o založení takové školy 
začínají teprve uvažovat, s lidmi, kteří o školách zotavení píší například diplomovou práci, i s těmi, kterým 
je koncept škol zotavení zkrátka „jen“ blízký. Místo propojující ty, kteří hledají inspiraci, s těmi, kteří hledají 
podporu, naději a spolupráci. A to všechno v situaci, kdy jsou uzavřené hranice. 
Nemožné? Ne, možné.

Platforma příznivců škol zotavení je právě takovým místem. Vznikla z potřeby setkávat se, inspirovat se a být si navzájem oporou.  
A tato potřeba se pak vinula jednotlivými setkáními. 

Například v podobě burzy vzájemné podpory, setkání zaměřených na propojení toho, co školy zotavení potřebují a co si mohou navzájem 
nabídnout. Právě tato vzájemnost byla silným a posilujícím zážitkem, protože školám zotavení přinesla nejen zkušenost, že se na jiné školy 
mohou obrátit, ale především zjištění, že jiným školám mají co nabídnout. Školy zotavení si tedy samy mohly zažívat, že principy, na kterých 
staví, skutečně fungují a fungují i pro ně samé.

Dalším příkladem takové spolupráce může být setkání zaměřené na společnou tvorbu kurzu 5 kroků k zotavení, které se ukázalo jako silná 
zkušenost koprodukce a vzájemné inspirace.

Z platformy se vytvořila silná komunita a díky online formě jsou její setkání lehce dostupná nejen z různých koutů České republiky, ale také 
z různých zemí. 

Příležitost pro platformu do budoucna vnímáme v podpoře vzájemnosti a participace členů a ve změně formátu setkání. Z modelu, ve kterém 
jeden organizátor setkání po obsahové a logistické stránce připravuje a vede, na model, ve kterém bude setkání především strukturovaným 
prostorem pro sdílení a vzájemnou podporu členů platformy.

Vnímáme, že tento formát může podpořit udržitelnost platformy, a především je příležitostí pro žití principů škol zotavení.
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4.1.2 Burza vzájemné pomoci

Závěrem nabízíme výsledek spolupráce setkávání fanoušků škol zotavení, které bylo postaveno na principech a hodnotách, 
o kterých píšeme. Vedle zpětných vazeb studentů a lektorů jej pokládáme za slavnost hojnosti a sklizně. Můžete si jej 
představit také jako dožínky nebo vinobraní.
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Síť je sítí jen tehdy, když je propojená. 
A nás spojuje hodně. Jsme školy zotavení a máme toho
hodně společného. Máme na sebe kontakty a umíme si napsat
nebo zavolat. Máme společné projekty a jsme si navzájem partnery.

Na našem setkání jsme zažili ještě mnohem více. Zažili jsme to,
že si umíme být navzájem oporou a dokážeme propojit naše
talenty, dovednosti a zkušenosti. Burza vzájemné podpory na
našem setkání byla pro nás silným zážitkem inspirace a vzá-
jemnosti. Je pro nás důležité, aby se to neztratilo, a proto jsme na
setkání pozorně poslouchali a nabídku a poptávku vzájemné
podpory škol zotavení zapsali.* Budeme rádi, pokud nám tato
burza bude užitečná, když budeme cítit potřebu podpory a také
když budeme mít chuť a prostor být podporou pro jinou Školu
zotavení.

*Nabídku a poptávku podpory neuvádíme doslovně tak, jak zazněla. V případě, že jsme Vaše slova
interpretovali nesprávně, omlouváme se a znění rádi upravíme podle Vaší představy. Dejte nám
prosím vědět na kubinova@cmhcd.cz. Děkujeme.

Tým CRPDZ

BURZA VZÁJEMNÉ PODPORY
ŠKOL ZOTAVENÍ
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Nájdi sa, RC Praha
Práh Brno, CRPDZ MSK

CHCEME V TOM BÝT SPOLU,
SDÍLET ZKUŠENOSTI A UČIT
SE OD SEBE NAVZÁJEM.
PROPOJÍME SE?

CRPDZ MSK

CHCEME DOBŘE
PŘIPRAVIT
A PODPOROVAT
LEKTORSKÝ TÝM.
CO SE MŮŽEME 
OD VÁS NAUČIT?

Nájdi sa

ZAČÍNÁME S VÝUKOU A CHCEME
ZAČÍT OPRAVDU DOBŘE.
PŮJČÍTE NÁM NA CHVÍLI VAŠE
PEER LEKTORY?

CCSMB

CHCEME DOSTAT DO TÝMU
PEERY A POSTAVIT SE
MEDICINSKÉMU MODELU PÉČE
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ.
JAK SE TO PODAŘILO VÁM?

Praha RC, CRPDZ MSK

CHCEME STUDENTŮM
NABÍDNOUT VÍC NEŽ
KURZY. CO VAŠIM
STUDENTŮM NABÍZÍTE
VY A JAK S NIMI
KOMUNIKUJETE?

CRPDZ MSK

CHCEME VĚDĚT JAK NA TO.
NEMÁTE NÁHODOU MANUÁL?

CRPDZ MSK, RC Praha

CHCEME VIDĚT, JAK TO DĚLÁTE.
MŮŽEME PŘIJÍT NA STÁŽ?

Nájdi sa

CHCEME TO OD ZAČÁTKU
VYTVÁŘET SPOLU.
 JAK SE VÁM DAŘÍ 
PODPOROVAT PARTICIPACI?

Nájdi sa

ZAČÍNÁME
A HLEDÁME
INSPIRACI.
JAK ZAČÍNAL
PŘÍBĚH VAŠÍ
ŠKOLY ZOTAVENÍ?

Bergen RC

CHCEME DOBŘE PŘIPRAVENÉ
LEKTORY. JAK VAŠE LEKTORY
PŘIPRAVUJETE VY A KDE JE
HLEDÁTE?

POMOC V ZAČÁTCÍCH

proLAR Nett

CHCEME, ABY
O NÁS VĚDĚLI. 
JAK KONTAKTUJETE
STUDENTY?

LEKTORSKÝ TÝM
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Práh Brno

CHCEME DĚLAT ONLINE KURZY.
KDE JSTE ZAČÍNALI VY
A NA CO JE DOBRÉ MYSLET?Bergen RC

CHCEME ZAPOJIT
LIDI TAKÉ DO
ONLINE KURZŮ.
JAK SE TO
DAŘILO
 VÁM?

CRPDZ MSK

ZAČÍNÁME A CHCEME
ZAČÍT OPRAVDU DOBŘE.
JAK SE TO PODAŘILO VÁM?

Jaeren RC

CHCEME PŘENÉST KURZY
DO ONLINE SVĚTA.
CO V TOM POMÁHALO VÁM?

Jaeren RC

HLEDÁME NÁPADY
NA DALŠÍ KURZY. 
MŮŽEME SE U VÁS
INSPIROVAT?

Praha RC

HLEDÁME TOP KURZ.
JAKÉ TÉMA SE OSVĚDČILO VÁM
A LÍBILO SE VAŠIM STUDENTŮM?
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Nájdi sa

VÍME, JAKÉ TO JE ZAČÍNAT
ONLINE HNED OD
ZAČÁTKU. RÁDI SE
PODĚLÍME O ZKUŠENOSTI.

RC Praha

VÍME, JAK NA TO A NEBOJÍME
SE TO "HODIT NA PAPÍR".
NABÍZÍME NÁŠ MANUÁL
(NEJEN) PRO ZAČÁTEČNÍKY.

Práh Brno

VÍME, JAK ZALOŽIT ŠKOLU ZOTAVENÍ V PROSTŘEDÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY S MINIMEM LIDÍ.
RÁDI SE PODĚLÍME O ZKUŠENOSTI.

RC Praha

ZALOŽILI JSME
ŠKOLU ZOTAVENÍ.
RÁDI V TOM
PODPOŘÍME I VÁS.

Jaeren RC

VÍME, JAK ZAČÍT, JAK TVOŘIT
SPOLEČNĚ A MÁME K TOMU
I MATERIÁLY.
RÁDI SE PODĚLÍME.

Nájdi sa

ZAKLÁDÁME ŠKOLU
ZOTAVENÍ V ZEMI,
KTERÁ NEMÁ POJEM
ZOTAVENÍ VE
SLOVNÍKU.
JESTLI JSTE NA TOM
PODOBNĚ, RÁDI PO
TÉ CESTĚ PŮJDEME
S VÁMI.

POMOC
V ZAČÁTCÍCH
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LEKTORSKÝ TÝM

Práh Brno

VÍME, JAK DO TOHO
DÁT VŠECHNO
A NEZBLÁZNIT SE.
PODĚLÍME SE O TIPY
JAK NA TO.

ROZVOJ ŠKOL ZOTAVENÍ
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Jaeren RC, Bergen RC

MÁME KURZ PRO
LEKTORY. RÁDI BUDEME
SDÍLET, JAK FUNGUJE.

RC Praha

MÁME LEKTORY.
RÁDI VÁM JE PŮJČÍME!
S JEJICH SOUHLASEM
SAMOZŘEJMĚ :-)

Jaeren RC

UMÍME POMOCT S ROZVO-
JEM ŠKOLY ZOTAVENÍ PO
METODICKÉ STRÁNCE. 
RÁDI SE PROPOJÍME ONLINE
CESTOU A POMŮŽEME.

Bergen RC

MÁME HROMADU
MATERIÁLŮ A VIDEÍ
KE KURZŮM NA
PŘELOŽENÍ.
RÁDI SE PODĚLÍME.

CCSMB

UMÍME
SPOJOVAT
LIDI.
RÁDI SE
O TENTO
RECEPT
PODĚLÍME.

RC Praha

UČILI JSME SE ZA
POCHODU. VÍME,
JAK SE ZLEPŠOVAT
A NEZTRÁCET SMĚR.
RÁDI SE PODĚLÍME!

Práh Brno

UMÍME VYTVÁŘET
PŘÍLEŽITOSI I PRO
DOBROVOLNÍKY.
CHCETE TO ZKUSIT I U VÁS?
NABÍZÍME NAŠE ZKUŠNOSTI.

KURZY

Bergen RC

MÁME SKVĚLÉ KURZY,
KTERÉ JSME PŘEVZALI
Z NOTTINGHAMU.
RÁDI SE PODĚLÍME.

Nájdi sa

UMÍME PŘEVÉST UŽ
HOTOVÝ KURZ DO
ONLINE FORMÁTU.
ZKUSÍME TO UDĚLAT
I S TÍM VAŠÍM?

Práh Brno

VÍME, JAKÉ KURZY
VYSTŘELIT NA ZAČÁTKU.
RÁDI SE PODĚLÍME
O ZKUŠENOST.

Práh Brno

MÁME KURZY, JEJICHŽ
TÉMATA SE NÁM
OSVĚDČILY A BYLY
ÚSPĚŠNÉ.
RÁDI SE PODĚLÍME.

Bergen RC

MÁME CHUŤ
SDÍLET NAŠI
NABÍDKU KURZŮ.
VYTVOŘÍME
SPOLEČNOU
DATABÁZI?

Nájdi sa

UMÍME UDĚLAT
KURZ V ONLINE
FORMÁTU.
RÁDI VÁM
POMŮŽEME
ZVLÁDNOUT
TECHNICKOU
STRÁNKU.

RC Praha

UMÍME PŘESUNOUT
KURZ DO ONLINE
SVĚTA. ZKUSÍME
TO I S TÍM VAŠIM?
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NADŠENÍ ZALOŽIT
ŠKOLU ZOTAVENÍ.
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VÍME, ŽE ORIENTACE
NA ZOTAVENÍ NEMUSÍ
BÝT SAMOZŘEJMOST.
RÁDI BUDEME SPOLU S
VÁMI UDRŽOVAT OHEŇ.

CCSMB

MÁME DOBRÉ JÍDLO
A PŘÍJEMNÉ UBYTOVÁNÍ.
RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME
A NĚCO SE OD VÁS NAUČÍME.

Práh Brno

NEMÁME SICE JÍDLO A UBYTOVÁNÍ,
ALE MÁME PRO VÁS VOLNOU ŽIDLI
NA KURZECH. 
RÁDI VÁS PŘIVÍTÁME NA STÁŽI.

NTNU Samfunnsforskning AS

MLUVÍME NORSKY
I ANGLICKY A NEVÁHÁME
TO PROPOJIT. 
NABÍZÍME, ŽE PŘELOŽÍME
NAŠE MATERIÁLY Z
NORŠTINY DO ANGLIČTINY.

VŠ Jihlava

PROPOJUJEME ŠKOLU
ZOTAVENÍ S VYSOKOU
ŠKOLOU. DO UNIVERZITNÍ
VÝUKY ZAPOJUJEME PEER
LEKTORY.
NABÍZÍME INSPIRACI NAŠIMI
ZKUŠENOSTMI.

CRPDZ MSK

PODPORUJEME PEER
KOMUNITU, ZÁLEŽÍ NÁM
NA TOM A DĚLÁME TO
DOBŘE. 
CHCETE SE INSPIROVAT?
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JAEREN
RECOVERY COLLEGE
SANDNES, NO
www.jrcollege.no
STEINAR TREFJORD
steinar@jrcollege.no
MARTE YLITALO 
marte@jrcollege.no
TOR ARNE RISKEDAL
torarne@jrcollege.no

PROLAR NETT
SØGNE, NO
www.prolarnett.no
IDA KRISTINE OLSEN
ida@prolar.no

NTNU
SAMFUNNSFORSKNING AS
Trondheim, NO
samforsk.no/Sider/Om-oss.aspx
SOLRUN ELISABETH STEFFENSEN
solrun.steffensen@samforsk.no

VŠ POLYTECHNICKÁ JIHLAVA,
KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE
JIHLAVA, CZ
VLASTA ŘEZNÍKOVÁ
vlasta.reznikova@vspj.cz

LEDOVEC - CHRC
CLUB-HOUSE A
RECOVERY COLLEGE
PLZEŇ, CZ
www.ledovec.cz/projekty-ledovce/chrc
MARTIN FOJTÍČEK
martin.fojticek@ledovec.cz
JAROMÍRA LADMANOVÁ
mirka.ladmanova@ledovec.cz

CENTRUM PRO ROZVOJ PÉČE
O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
SOCIÁLNÍ SLUŽBA PAVUČINA
OSTRAVA, CZ
www.crpdz.cz
JANA MARTÍNKOVÁ
jana.martinkova@crpdz.cz
LENKA POUCHLÁ
lenka.pouchla@crpdz.cz
FILIP KURSA
filip.kursa@seznam.cz
MAREK PETRUŠKA
marekpetruska@seznam.cz
LENKA HOLKOVÁ
lenka.holkova@mzcr.cz
HELENA BŘUSKOVÁ
helena.bruskova@gmail.com

CENTRUM PRO ROZVOJ
PÉČE O DUŠEVNÍ ZDRAVÍ,
ŠKOLA ZOTAVENÍ
PRAHA, CZ
www.cmhcd.cz
PETRA KUBINOVÁ
kubinova@cmhcd.cz
ŠÁRKA MICHLOVÁ
michlova@cmhcd.cz
LENKA BŘEZINOVÁ
brezinova@cmhcd.cz
MICHAL KAŠPAR
michalkaspar@centrum.cz
PAVEL ŘÍČAN
rican@cmhcd.cz

PRÁH BRNO
BRNO, CZ
www.prah-brno.cz
ZUZANA HLUBINKOVÁ
zuzana.hlubinkova@prah-brno.cz
SILVIA KADERKOVÁ
silvia.kaderkova@prah-brno.cz

CENTRUL COMUNITAR
DE SĂNĂTATE MINTALĂ
BOTANICA
CHIŞINĂU, MD
www.psi.md
ARCADIE ASTRACHAN
arcadie.astrahan@gmail.com

BERGEN RECOVERY SKOLE
BERGEN, NO
https://bit.ly/2OqhLvi
facebook.com/BergenRecoverySkole
AUDUN PEDERSEN
Audun.Pedersen@bergen.kommune.no
ANNE TURID NYGAARD
KEN ETWIN ALSAKER
bergen.recoveryskole@bergen.kommune.no
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NÁJDI SA
BRATISLAVA,  SK
www.oznajdisa.sk
facebook.com/oznajdisa
MICHALA BOŠÁNIOVÁ
michala.bosaniova@oznajdisa.sk
ADAM PRIEVOZNÍK
adam.prievoznik@oznajdisa.sk
JURAJ MARENDIAK
zotavenie@gmail.com
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INSPIRUJME. NECHME SE INSPIROVAT.
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