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1. Evaluace vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných 
Mgr. Tomáš Formánek, PhDr.  Petr Winkler, Ph.D. – Národní ústav duševního zdraví 

 

1.1 Cíl evaluace 

Cílem evaluace bylo vyhodnotit efekt vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných 
poskytnutého v rámci projektu CRPDZ na zplnomocňování rodinných příslušníků.  

 

1.2 Základní informace o výzkumu 

Datum sběru  

Měření proběhlo ve dvou vlnách. První měření proběhlo po vybrání kandidátů do vzdělávacího 
programu, druhé po absolvování školení. 

Metoda sběru dat 

Dotazníkové šetření. 

Velikost vzorku 

Prvního měření se účastnilo celkem 115 a druhého 80 unikátních rodinných příslušníků lidí s duševním 
onemocněním. Pouze 52 lidí se však účastnilo obou sběrů dat a pouze 22 lidí nemělo chybějící hodnoty 
v ani jedné z vln sběru dat.  

Obsah dotazníku 

Dotazník obsahoval kromě základních sociodemografických údajů také otázky na péči o příbuzného 
s duševním onemocněním, otázky na znalosti v oblasti duševního zdraví a následující standardizované 
mezinárodní škály: 

1) Family Empowerment Scale (FES) – pouze část dotazníku zaměřená na oblast rodiny a systém 
služeb, vynechána byla část zaměřená na oblast komunity. 

2) The Devaluation of Consumer Families Scale (DCFS). 

Dále byly součástí dotazníku ad hoc hodnocení znalostí, 2 položky z Beck Hopelessness Scale (BHS) a 
otázka, zda mají zúčastnění zájem setkávat se s ostatními účastníky i po skončení vzdělávacího 
programu.  

 

1.3 Metodologie a výsledky 

1.3.1 Respondenti 

Výzkumu se účastnilo 115 a 80 jedinců v první respektive ve druhé vlně měření. Z velké většiny šlo o 
ženy, lidi v manželství, staršího věku (průměr téměř 60 let), často vysokoškolsky vzdělané. Polovina 
respondentů neměla žádné zkušenosti s účastí ve svépomocných skupinách, zpravidla se starali o 
vlastní dceru či syna, se kterým žili v jedné domácnosti a starali se o něj/ni velmi intenzivně – 
v reportovaném průměru překračujícím 60 hodin týdně. Detaily o respondentech jsou uvedeny 
v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1 Charakteristika respondentů ve studii 

 Měření 1 Měření 2 
Celkový počet případů 117 81 

Počet unikátních případů 115 80 

Průměrný věk – pečovatel 59.97 59.71 

Pohlaví – pečovatel    

Muž 23 18 

Žena 93 63 

NA 1 NA 

Rodinný stav - pečovatel   

Svobodný/á se stálým partnerem/stálou partnerkou 5 NA 

Ženatý/Vdaná 76 NA 

Rozvedený/á 22 NA 

Ovdovělý/á 13 NA 

NA 1 NA 

Vzdělání – pečovatel   

Základní 4 NA 

Středoškolské bez maturity 24 NA 

Středoškolské s maturitou 48 NA 

VOŠ 5 NA 

Vysokoškolské  34 NA 

NA 2 NA 

Váš blízký s duševním onemocněním je:   

Váš syn/ Vaše dcera 94 NA 

Váš bratr/ Vaše sestra 3 NA 

Váš manžel / Vaše manželka 10 NA 

Jiné 9 NA 

NA 1 NA 

Žije s Vámi Váš blízký s duševním onemocněním v jedné domácnosti?   

Ano 80 NA 

Ne 37 NA 

Péče (průměrný počet hodin v týdnu) 63.85 NA 

Průměrný věk – propuknutí nemoci u blízké osoby 22 NA 

Pohlaví - blízká osoba   

Muž 72 NA 

Žena 44 NA 

NA 1 NA 

Zapojujete se nebo jste se v minulosti zapojil/a do nějakých 

svépomocných skupin pro blízké lidí s duševním onemocněním?  

  

Ano, založil/a jsem takovou skupinu 3 NA 

Ano, vedu/ vedl/a jsem takovou skupinu 3 NA 

Ano, jsem/byl/a jsem účastníkem takovéto skupiny 52 NA 

Ne 54 NA 

NA 5 NA 

Máte zájem setkávat se s ostatními i po skončení vzdělávacího 

programu? 

  

Ano, velmi 38 35 

Spíše ano 66 34 

Spíše ne 8 6 

NA 5 6 
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1.3.2 Znalosti, pociťovaná bezmocnost, zplnomocnění a stigmatizace 
Znalosti byly měřeny ad hoc zkonstruovanými dotazy, kdy zadání znělo: „Ohodnoťte, prosím, úroveň 

Vašich znalostí v následujících oblastech: nemoc, medikace a léčba, psychoterapie, prevence zhoršení 

onemocnění, dostupné služby pro lidi s duševním onemocněním, možnosti využití sociálního 

zabezpečení a právní aspekty spojené s duševním onemocněním. Ve každé z oblastí mohli respondenti 

hodnotit na škále od 1 (rozhodně dobrá znalost) až do 5 (rozhodně špatná znalost). Prostým součtem 

tak vznikla škála od 7 do 35, kdy nižší skór značí lepší znalosti.  

Bezmocnost byla měřena 2 položkami, které byly vybrány ze škály Beck’s Hopelessness Scale, 

konkrétně šlo o otázky: „Očekávám, že v budoucnu uspěji v tom, co mě nejvíc zajímá“ a „Mám velkou 

víru v budoucnost“. Každá otázka byla hodnocena na škále od „rozhodně souhlasím“ (1) až do 

„rozhodně nesouhlasím“ (6), prostým součtem se tedy celkové vyhodnocení pohybovalo na škále od 2 

(žádná bezmocnost) do 12 (hluboká bezmocnost). Vzhledem k tomu, že tyto otázky byly vybrány 

zadavatelem arbitrárně, bez zkoumání jakýchkoli psychometrických vlastností, je nutné brát výsledky 

nikoli jako průkazné, ale pouze jako potenciálně indikativní. 

Zplnomocnění (empowerment) rodinných příslušníků bylo měřeno škálou Family Empowerment Scale 

(FES), která v originále obsahuje tři dimenze – dimenzi rodiny, dimenzi systému služeb a dimenzi 

začlenění komunity – přičemž každá dimenze obsahuje 12 otázek. Na žádost zadavatele byly ve 

výzkumu použity pouze otázky spadající do dimenze rodiny a systému služeb. Respondenti odpovídali 

na celkem 24 otázek. Škála u instrumentu je pětibodová a respondent volí odpovědi od „nikdy“ (1) až 

po „velmi často“ (5).  Z odpovědí je následně spočítán součet v rozmezí 12 – 60 pro každou z dimenzí 

zvlášť, kde obecně platí, že čím nižší hodnota, tím nižší zplnomocnění.  

Vnímání stigmatizace vůči rodinám lidí s duševním onemocněním byla měřena škálou The Devaluation 

of Consumer Families Scale (DCFS), která se často k tomuto účelu používá. Použita byla originální 7 

položková verze, která obsahuje u každé položky hodnocení výroků na škále od 1 (nejméně 

stigmatizující vnímání) po hodnotu 4 (nejvíce stigmatizující vnímání). Prostým součtem pak vznikla 

škála od 7 do 28, kdy nižší skór znamená méně stigmatizace.  

Výsledky hodnot naměřených v prvním a druhém měření jsou uvedeny v tabulce 2, nejde však o 

hodnocení posunu na jednotlivých škálách, protože měření 1 a měření 2 se účastnili různí respondenti, 

resp. překryv zde nebyl zdaleka úplný (viz počty respondentů dle měření). 

 

Tabulka 2 hodnoty pro použité škály v měření 1 a 2 

 Měření 1 Měření 2 

Znalosti 20.5 17.5 

Beck's Hopelessness Scale (BHS) – 2 položková varianta 4.74 4.42 

Family Empowerment Scale (FES) – oblast rodiny 42.6 45.5 

Family Empowerment Scale (FES) – systém služeb 39.5 42.7 

The Devaluation of Consumer Families Scale (DCFS) 16.8 16.7 

Počet případů  74 43 

 

Zjišťování statisticky signifikantních rozdílů ve výše zmíněných dimenzích je třeba chápat jako cvičení 
za použití párových t-testů, které bohužel nemůže – vzhledem k vysoké míře odpadnutí participantů 



 

7 
 

mezi 1. a 2. měřením - aspirovat na jakoukoli validní výpovědní hodnotu a lze brát pouze jako 
potenciálně indikativní. Rozdíly mezi prvním a druhým měřením se ukazují jako nevelké, pouze na škále 
Family Empowerment Scale, v dimenzi systému služeb, pozorujeme statisticky významné zlepšení, 
nicméně je třeba opět zdůraznit, že se jedná o testování na počtu 22 z původních 115 participantů a 
může se tak jednat o prostou náhodu nebo zastínění reálných výsledků, které o skutečném efektu 
nevypovídá.  

Tabulka 3 Výsledky statistického zjišťování rozdílů u participantů s hodnotami v prvním i druhém 

měření 

 Měření 1 Měření 2 p-hodnota 

Znalosti 18.8 17.4 0.135 

Beck's Hopelessness Scale (BHS) – 2 položková varianta 4.32 4.5 0.584 

Family Empowerment Scale (FES) – oblast rodiny 43.2 45.5 0.145 

Family Empowerment Scale (FES) – systém služeb 38.2 41.9 0.0485 

The Devaluation of Consumer Families Scale (DCFS) 16.3 16.5 0.660 

Počet případů  22 

 

1.4 Diskuze 
 

Hodnocení přínosu vzdělávání rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním bylo poznamenáno 

značnou absencí dat, kdy u více než 80 % respondentů došlo buď k tomu, že dotazník vyplnili pouze 

z malé části a/nebo pouze v prvním sběru dat a/nebo pouze v druhém sběru dat. Za předpokladu, že 

bychom rezignovali na podmínku, aby respondenti měli alespoň na všech škálách, včetně testování 

znalostí, validní hodnoty v té míře, aby se dali dopočítat kompozitní skóry, navýšil by se počet 

spárovaných respondentů přibližně na 40-50, což by interpretační hodnotu příliš nezvýšilo. Výsledky 

měření efektivity zkoumaného programu je tak možné interpretovat pouze velmi opatrně resp. 

spekulativně. Lze říci, že program participantům neuškodil, naopak není vyloučeno, že mohlo dojít i 

k jistému zlepšení, zejména co se týče zplnomocnění rodinných příslušníků v oblasti systému služeb 

péče o duševní zdraví.  

Velmi zajímavým zjištěním se však zdá být reportovaný objem péče, který rodinní příslušníci 

vynakládají směrem ke členovi rodiny s duševním onemocněním, a který přesahuje ekvivalent 1,5 

úvazku. Lze spekulovat, že takovýto rozsah péče je možné vysvětlit pouze vysokým průměrným věkem 

respondentů, který naznačuje, že jejich velká část je již pravděpodobně v penzi.  
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1.5 Jiný úhel pohledu na evaluaci vzdělávání rodinných příslušníků duševně nemocných 

Mgr. Lucie Žáčková 

Předchozí analýza se zabývala skupinou respondentů, kteří se zúčastnili obou měření a ve zkoumaných 

škálách měli vyplněné všechny odpovědi, takových respondentů však bylo ve výzkumném souboru 

pouze 22. Pokud však budeme vycházet z pre a post fáze, tj. že první měření se uskutečnilo před 

začátkem kurzu a druhé měření při ukončení kurzu, pak můžeme rozlišit dvě skupiny respondentů. 

První skupina by v takovém případě zahrnovala sebehodnocení respondentů před absolvováním kurzu 

(M1, n=115 respondentů), druhá skupina pak respondenty, kteří v rámci celého kurzu absolvovali 

minimálně jeden blok (M2, n=80 respondentů). Můžeme tedy zjišťovat, přinejmenším na úrovni 

popisné, zda sebehodnocení před kurzem a po absolvování minimálně jednoho bloku kurzu bylo 

v těchto odlišné. Musíme však stále mít na zřeteli, že měření se účastnili různí respondenti jen s jistým 

překryvem (n=50) a že i v tomto případě je počet respondentů relativně malý (zejména v druhém 

měření). Takové srovnání je poměrně zjednodušující a má svá omezení, nicméně může sloužit alespoň 

jako indikativní. 

Z hlediska sociodemografické struktury respondentů, kteří do kurzu vstupovali, je důležité zmínit, že 

ve výzkumném souboru převažovali respondenti sdílející domácnost se svým duševně nemocným 

blízkým oproti respondentů, jejichž blízký v domácnosti nežije (70 % resp. 30 %). To velmi 

pravděpodobně souvisí i s deklarovanou intenzitou péče (v průměru 65 hodin týdně). Rovněž se 

převážně jednalo o starší pečující, tzn. 66 % respondentů bylo starších 56 let (průměrný věk byl 60 let). 

Lze také předpokládat, že jejich zkušenost s péčí byla spíše dlouhodobého charakteru, jelikož první 

zážitek s psychiatrickou péčí měl jejich blízký obvykle mezí 18 a 25 rokem (77 %). Kromě toho polovina 

respondentů měla zkušenost s účastí ve svépomocné skupině pro pečující o blízké s duševním 

onemocněním. Z těchto charakteristik lze usuzovat, že by se mělo jednat o poměrně „zkušené“ pečující 

a z tohoto pohledu bychom měli rovněž přistupovat k interpretaci výsledků. 

 

1.5.1 Hodnocení znalostí 

Co se týče sebehodnocení znalostí ve vybraných oblastech, využívali respondenti k hodnocení škálu od 

1 (rozhodně dobrá znalost) až do 5 (rozhodně špatná znalost). Na základě prostého procentuálního 

vyhodnocení se ukazuje, že polovina účastníků před absolvováním alespoň jednoho bloku kurzu 

klasifikovala své znalosti v oblasti příznaků a příčin nemoci jako rozhodně a spíše dobré, zhruba 4 z 10 

takto označili své znalosti v oblasti medikace a léčby, psychoterapie a prevence zhoršení onemocnění. 

Již nižší úroveň znalostí měli respondenti ohledně dostupnosti služeb pro lidi s duševním 

onemocněním, jako rozhodně a spíše dobré své znalosti označilo 29 % respondentů. Necelá pětina 

účastníků kurzu pokládala své znalosti využití systému sociálního zabezpečení za rozhodně a spíše 

dobré. Nejméně se respondenti orientovali v právních aspektech, které jsou spojeny s duševním 

onemocněním, jako rozhodně a spíše dobré je označilo 13 % respondentů. 

Lze tedy říci, že znalosti v oblastech, které větší podíl respondentů již před začátkem kurzu pokládal za 

dobré nebo velmi dobré, zůstaly i po absolvování kurzu (tj. minimálně jednoho bloku) téměř na stejné 

úrovni. To se týká zejména informací ohledně nemoci, medikace a léčby či psychoterapie. V ostatních 

oblastech je sebehodnocení respondentů po absolvování kurzu (tj. minimálně jednoho bloku) viditelně 

lepší (viz graf 1). 
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  Graf 1: Hodnocení úrovně znalostí 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka1: M1=první měření, M2=druhé měření.  

Poznámka2: Průměr na škále 1 až 5, kde 1 =rozhodně dobrá znalost a 5 =rozhodně špatná znalost. 

 

Významně lepší hodnocení svých znalostí (otestováno Bonferroniho procedurou na hladině 

významnosti 0,05) vykazuje skupina respondentů se zkušeností s kurzem v oblasti prevence zhoršení 

onemocnění, dostupnosti služeb pro lidi s duševním onemocněním a využívání systému sociálního 

zabezpečení. To znamená, že podíl respondentů, kteří své znalosti v těchto oblastech ohodnotili jako 

rozhodně a spíše dobré, je vyšší ve skupině, která kurz (nebo jeho část) absolvovala než ve skupině, 

která své znalosti hodnotila před kurzem. V případě znalostí právních aspektů vztahujících se 

k duševnímu onemocnění je ve skupině respondentů, kteří prošli kurzem, významně nižší podíl těch, 

kteří své znalosti hodnotili jako rozhodně a spíše špatné (oproti podílu ve skupině respondentů před 

kurzem). 

V případě skupiny respondentů, kteří se zúčastnili prvního i druhého měření, tzv. průniku (n=50), se 

ukazují analogické tendence ve zlepšení znalostí ve výše.  Párový t-test jakož i analýza kontingenčních 

tabulek identifikují významné zlepšení hodnocení znalostí v oblastech právních aspektů a dostupných 

služeb pro lidi s duševním onemocněním, v oblastech využití sociálního zabezpečení a prevence 

zhoršení onemocnění nejsou v této skupině zaznamenané rozdíly statisticky průkazné. 

Podíváme-li se na strukturu respondentů před zahájením kurzu z hlediska vztahu k hodnocení svých 

znalostí, tak po většinou nejsou v počátečních znalostech mezi respondenty podle jejich 

sociodemografických charakteristik významnější rozdíly (na základě analýzy kontingenčních tabulek). 

Není příliš překvapující, že respondenti, kteří se svým duševně nemocným blízkým nesdílí domácnost, 

mají horší znalosti v oblasti dostupných služeb, oproti těm, kteří s ním domácnost sdílí. Nižší znalosti 

systému sociálního zabezpečení zase deklarují respondenti, jejichž duševně nemocný blízký je mladší 

30 let. Zajímavé je, že co se týká právní oblasti, jsou to překvapivě vysokoškolsky vzdělaní respondenti, 

kteří významně častěji deklarují horší znalosti než respondenti s nižším dokončeným vzděláním. Může 
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to být způsobeno tím, že jsou již s právní oblastí větší měrou obeznámeni a znají tedy více limity svých 

znalostí, nebo naopak tím, že se touto oblastí doposud příliš nezabývali.  

1.5.2 Family Empowerment Scale (FES) – oblast rodiny 
Podíváme-li se na vyhodnocení Family Empowerment Scale (FES) v dimenzi rodiny po jednotlivých 

položkách podle toho, jak byly vnímány ve skupině respondentů před kurzem a jak ve skupině 

respondentů po absolvování (alespoň části) kurzu, nejsou mezi oběma skupinami, až na tři položky, 

statisticky významnější rozdíly.  

Výroky zaměřené na rodinu a péči o duševně nemocného jsme rozdělili do dvou grafů. V prvním grafu 

jsou uvedeny situace, se kterými se často nebo velmi často setkávala méně než polovina respondentů 

ze skupiny před kurzem (viz graf 2). Ve druhém situace, se kterými se respondenti ze skupiny před 

kurzem setkávali z více než poloviny často nebo velmi často (viz graf 3).  

Položku „Cítím se jistě ve své schopnosti pomoci mému blízkému růst a rozvíjet se“ označilo za častou 

a velmi častou situaci jen 29 % respondentů ze skupiny před začátkem kurzu. Ve skupině respondentů, 

kteří absolvovali alespoň jeden blok v rámci kurzu, se však s touto situací ztotožnila jako s častou či 

velmi častou již téměř polovina z nich (46 %). Další situací, kterou skupina respondentů po absolvování 

kurzu, ohodnotila jako významně častější než skupina před kurzem, byla snaha učit se novým cestám, 

jak pomoci mému blízkému růst a rozvíjet se, což je vzhledem k zaměření kurzu rozhodně pozitivní. 

V obou zmíněných položkách je podíl odpovědí často a velmi často významně vyšší ve skupině 

respondentů, kteří absolvovali alespoň část kurzu, dle Bonferroniho procedury na hladině významnosti 

0,05. Lze tedy usuzovat, že kurz respondenty v těchto dvou pečovatelských kompetencích podpořil 

(posílil je).  

I u dalších testovaných pečovatelských kompetencí byl ve skupině respondentů, kteří absolvovali 

alespoň část kurzu, vyšší podíl těch, kteří je označili za časté nebo velmi časté, nicméně v těchto 

případech se nejedná o statisticky významné rozdíly. Jednalo se především o schopnost řešení a 

vypořádání se s problémy duševně nemocného blízkého; požádání o pomoc rodiny, pokud je to 

potřeba; rozhodovat se a vědět, jak se zachovat a zachovat se tímto způsobem, pokud se u blízkého 

objeví problémy.  

Situace, u kterých byl podíl respondentů, jež je zažívají často nebo velmi často v obou skupinách víece 

méně podobný, se týkají pocitu, že respondenti mají rodinný život pod kontrolou; schopnosti získat 

informace o duševní nemoci; pocitu, že respondent je dobrý rodič a schopnosti zaměřit se při jednání 

s duševně nemocným, jak na problémy, tak na dobré věci. 

Situace „Mám pochopení pro potíže mého blízkého“ byla jednoznačnou většinou respondentů (88 %) 

před začátkem kurzu hodnocena jako častá nebo velmi častá.  Ve skupině respondentů po kurzu, byl 

však podíl respondentů, který ji označil za častou nebo velmi častou, statisticky významně nižší, i když 

relativně stále velmi vysoký (76 %). Je otázkou, co mohlo k poklesu přispět. Jedno z možných vysvětlení 

je, že respondenti díky přísunu nových informací získali určitý odstup od náhledu na svou situaci, a tedy 

možnost sebereflexe, a při druhém hodnocení byli sami k sobě kritičtější.  
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Graf 2: Frekvence setkávání se s různými situacemi při péči o duševně nemocného blízkého I (Family 

Empowerment Scale (FES) – oblast rodiny): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka1: M1=první měření, M2=druhé měření.  

Poznámka2: Podíl odpovědí „Nikdy“ zahrnuje rovněž respondenty, jichž se dané aktivity/situace netýkají. 

 

 

Graf 3: Frekvence setkávání se s různými situacemi při péči o duševně nemocného blízkého II 

(Family Empowerment Scale (FES) – oblast rodiny): 

 
Poznámka1: M1=první měření, M2=druhé měření.  

Poznámka2: Podíl odpovědí „Nikdy“ zahrnuje rovněž respondenty, jichž se dané aktivity/situace netýkají. 
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1.5.3 Family Empowerment Scale (FES) – oblast služeb 

  

Podobně jako v předchozím případě byly výroky zaměřené na služby týkající se pečujícího a duševně 

nemocného rozděleny do dvou grafů. V prvním grafu jsou uvedeny situace, se kterými se často nebo 

velmi často setkávala méně než polovina respondentů ze skupiny před kurzem (viz graf 4). Ve druhém 

situace, se kterými se polovina a více než polovina respondentů ze skupiny před kurzem setkávala často 

nebo velmi často (viz graf 5).  

Co se týče vyhodnocení Family Empowerment Scale (FES) v dimenzi služeb bylo vnímání jednotlivých 

položek ve skupině respondentů před kurzem a ve skupině respondentů po absolvování (alespoň části) 

kurzu statisticky významně rozdílné u dvou z nich. V případě kompetence „vím, jaké kroky udělat, 

pokud mě znepokojuje, že se mému blízkému dostává špatných služeb“ byl ve druhé skupině 

respondentů významně nižší podíl odpovědí nikdy nebo zřídka. Samo o sobě se toto zjištění zdá 

z hlediska absolvování kurzu pozitivní, nicméně je třeba vzít v úvahu, že položka „nikdy“ může 

zahrnovat rovněž respondenty, kteří se s danou situací vůbec nesetkali. Velmi pozitivně lze hodnotit 

výrazný nárůst podílu respondentů odpovídajících často nebo velmi často v případě porozumění 

systému služeb, ve kterých je jejich blízký zapojen. Lze se tedy domnívat, že kurz měl pro respondenty 

pozitivní přínos, jak v orientaci v systému služeb, tak v řešení situace nespokojenosti se službami.  

Z hlediska posilování kompetencí pečujících v oblasti služeb pro jejich duševně nemocné blízké se jeví 

důležité zaměřit se na jednání pečujících s odborníky poskytujícími služby a na autonomii rozhodování 

při volbě služeb pro svého blízkého. U těchto položek je podíl respondentů odpovídajících často nebo 

velmi často poloviční nebo menší. Na druhou stranu ale téměř 7 z 10 pečujících respondentů deklaruje, 

že jsou schopni spolupracovat s úřady a úředníky na rozhodnutí, jaké služby jejich blízký potřebuje. A 

více než 60 % z nich se domnívá, že jejich názor při rozhodování o volbě služeb je často stejně důležitý 

jako názor odborníků.  

U většiny situací zaměřených na dimenzi služeb se podíl respondentů před kurzem a po absolvování 

alespoň části kurzu, kteří odpovídali často nebo velmi často, v podstatě nezměnil. U jiných dokonce 

klesl, nicméně nejednalo se o statisticky významný pokles. 

Z hlediska sociodemografické struktury se ukazuje, že respondenti starší 65 let jsou méně aktivní a 

průbojní při jednání s odborníky ohledně služeb, které se týkají jejich blízkého, než mladší respondenti. 

Určité rozdíly lze rovněž zaznamenat mezi pečujícími, kteří sdílí domácnost se svým duševně 

nemocným, a respondenty, kteří s ním domácnost nesdílí. Ti, kteří žijí se svým blízkým v jedné 

domácnosti, jsou si častěji jistější tím, jaké služby jejich blízký potřebuje, lépe rozumí systému služeb a 

častěji sdělují odborníkům svůj názor na služby, které jsou poskytovány jejich blízkému. 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Graf 4: Frekvence setkávání se s různými situacemi při péči o duševně nemocného blízkého I (Family 
Empowerment Scale (FES) – oblast služeb): 

 Poznámka1: M1=první měření, M2=druhé měření.  

Poznámka2: Podíl odpovědí „Nikdy“ zahrnuje rovněž respondenty, jichž se dané aktivity/situace netýkají. 

 

Graf 5: Frekvence setkávání se s různými situacemi při péči o duševně nemocného blízkého II (Family 
Empowerment Scale (FES) – oblast služeb): 

Poznámka1: M1=první měření, M2=druhé měření.  

Poznámka2: Podíl odpovědí „Nikdy“ zahrnuje rovněž respondenty, jichž se dané aktivity/situace netýkají. 
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1.5.4 The Devaluation of Consumer Families Scale (DCFS) 
 

Tato škála měřila vnímání stigmatizace vůči rodinám lidí s duševním onemocněním. Z pohledu 

jednotlivých položek je zajímavá informace, že polovina respondentů se domnívá, že většina lidí se na 

rodiny, ve kterých žije člověk s duševním onemocněním, dívá povýšeně a že takové rodiny by většina 

lidí raději nenavštěvovala. Podobně ale polovina respondentů míní, že se k těmto rodinám ostatní lidé 

chovají stejně jako k jiným rodinám. Většina respondentů se navíc přiklání k názoru, že ostatní lidé 

pokládají rodiče dětí s duševním onemocněním za stejně zodpovědné a starostlivé jako jiné rodiče a že 

jim nedávají za vinu onemocnění jejich potomka (viz graf 6).  

Mezi skupinou respondentů před začátkem kurzu a skupinou respondentů, kteří absolvovali alespoň 

část kurzu, nejsou v hodnocení jednotlivých položek významnější rozdíly. Kromě souhlasu s výrokem 

„Většina lidí se domnívá, že by je jejich přátelé nenavštěvovali tak často, pokud by člen jejich rodiny 

byl hospitalizován s vážným duševním onemocněním.“. V tomto případě byla míra souhlasu ve skupině 

respondentů po kurzu významně nižší než ve skupině před kurzem.   

Z hlediska věku se ukazuje, že respondenti starší 65 let se častěji domnívají, že chování většiny lidí 

k rodinám s duševně nemocným dítětem je stejné jako k ostatním rodinám. Naopak respondenti, kteří 

pečují o svého blízkého více než 50 hodin týdně, s tímto výrokem častěji nesouhlasí. V prvním případě 

svou roli zřejmě hraje zvyk okolí i samotných pečujících. Ve druhém zřejmě náročná a intenzivní péče 

o duševně nemocného blízkého tyto pečující od jejich okolí ještě více odděluje.   

Zajímavé je, že respondenti s vysokoškolským vzděláním a ti, kteří sdílí se svým blízkým společnou 

domácnost, významně častěji souhlasí s tím, že lidé vnímají rodiče s duševně nemocným potomkem 

jako stejně zodpovědné a starostlivé jako ostatní rodiče.  

Graf 6: Souhlas s výroky (The Devaluation of Consumer Families Scale, DCFS) 

 

 

 

 

Poznámka1: M1=první měření, M2=druhé měření.  

Poznámka2: Průměr na škále 1 až 4, kde 1 =rozhodně nesouhlasím a 4 =rozhodně souhlasím. 
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1.5.5 Závěr 
Vzhledem k tomu, že soubor respondentů tvořili převážně pečující s intenzivní a dlouhodobou 

zkušeností, není překvapivé, že jejich znalosti nemoci, medikace a léčby duševně nemocného blízkého 

jsou na poměrně dobré úrovni, a proto jim z tohoto pohledu kurz nemusel přinést mnoho nového. 

Znatelně větší vliv měl kurz na sebehodnocení znalostí respondentů v oblastech prevence zhoršení 

onemocnění, dostupnosti služeb pro lidi s duševním onemocněním, využívání systému sociálního 

zabezpečení a právních aspektů, které se pojí s duševním onemocnění. Poslední dvě jmenované 

položky jsou zároveň oblasti, kde je sebehodnocení respondentů výrazně podprůměrné. V dalších 

kurzech by proto bylo vhodné více se zaměřit právě na výše jmenované oblasti, zvláště v případě, kdy 

se kurzu účastní „zkušení“ pečující (což se dá vzhledem k zaměření kurzu předpokládat). 

Z hlediska FES v dimenzi rodina kurz patrně přispěl zejména k posílení těchto dvou pečovatelských 

kompetencí „cítím se jistě ve své schopnosti pomoci mému blízkému růst a rozvíjet se“ a „snažím se 

učit se novým cestám, jak pomoci mému blízkému růst a rozvíjet se“. Jistého posílení se dosáhlo i 

v dalších kompetencích (ačkoli zde se nejedná o statisticky významný rozdíl): schopnost řešení a 

vypořádání se s problémy duševně nemocného blízkého; požádání o pomoc rodiny, pokud je to 

potřeba; rozhodovat se a vědět, jak se zachovat a zachovat se tímto způsobem, pokud se u blízkého 

objeví problémy. Přestože rozdíly nejsou statisticky významné, můžeme se snad domnívat, že kurz 

mohl respondentům pomoci lépe se zorientovat (posílit se) i v těchto pečovatelských kompetencích. 

Jako poněkud rozporuplná působí kompetence „Mám pochopení pro potíže mého blízkého“, která 

vykazovala spíše oslabení než posílení. Jasné vysvětlení tohoto poklesu kvantitativní data bohužel 

neposkytují.  

Z hlediska FES v dimenzi služby kurz napomohl zejména k posílení kompetence „vím, jaké kroky udělat, 

pokud mě znepokojuje, že se mému blízkému dostává špatných služeb“ a „dobře rozumím systému 

služeb, ve kterých je můj blízký zapojen.“ Lze se tedy domnívat, že kurz měl pro respondenty v těchto 

oblastech pozitivní přínos.  

Vnímání stigmatizace se po absolvování kurzu pravděpodobně nijak výrazně nezměnilo. Ve 

zkoumaných položkách se neprokázaly statisticky významné rozdíly. Kromě výroku „většina lidí se 

domnívá, že by je jejich přátelé nenavštěvovali tak často, pokud by člen jejich rodiny byl hospitalizován 

s vážným duševním onemocněním“, u kterého však došlo ke snížení míry souhlasu (potažmo zvýšení 

pocitu stigmatizace). Jedním z možných vysvětlení je, že se zde může odrážet zprostředkovaný vliv 

zkušeností ostatních pečujících, nicméně otázkou je proč by tomu mělo být právě v této položce a 

v jiných nikoli. Kvantitativní data bohužel neposkytují jednoznačné vysvětlení.  
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2. Evaluace fungování svépomocných skupin rodinných příslušníků, 

jejichž blízký trpí duševním onemocněním 

Mgr. Lucie Žáčková 

 

2.1 Úvod  
Tato část evaluační zprávy je jedním z výstupů projektu „Podpora neformálních pečovatelů duševně 

nemocných – Vykročení ze začarovaného kruhu“. Cílem této části je zmapovat fungování 

svépomocných skupin rodinných příslušníků, kteří pečují o blízkou dospělou osobu s duševním 

onemocnění (dále jen svépomocné rodičovské skupiny) a zjistit možné dopady tříletého projektu na 

další rozvoj těchto svépomocných skupin. Výzkum se rovněž zaměřil na přínosy a případná úskalí 

související se zakládáním a následně vedením těchto skupin z pohledu jejich současných koordinátorů, 

mnohdy původně řadových členů.  

Svépomocné rodičovské skupiny vznikají v České republice již od devadesátých let. Prvotním impulzem 

pro vznik těchto skupin je obvykle potřeba rodičů (nebo jiných příbuzných) sdílet stejné zkušenosti a 

nacházet vzájemné porozumění a podporu v jejich nelehké životní situaci. Často se může jednat o 

jediné místo, kde rodiče mohou beze strachu z neporozumění a stigmatizace sdílet své zážitky i emoce 

spojené s péčí o své duševně nemocné dospělé dítě. Rodinní pečující přitom mají nezastupitelnou roli 

v péči o duševně nemocné dítě, a to i v jeho dospělosti. Přestože svépomocné skupiny plní společensky 

velmi cenou úlohu, tím, že poskytují podporu a bezpečné místo pro pečující rodiče, nejsou příliš 

viditelné a lze říci ani systematicky podporované. Souhrnné informace o fungování svépomocných 

rodičovských skupin v podstatě chybí, záměrem této zprávy je mimo jiné takové informace poskytnout.  

 

Cíle výzkumu: 

• Zmapování dosavadního fungování svépomocných skupin rodinných pečujících, jejichž blízký 

trpí duševním onemocnění 

• Zjistit přínosy a případně bariéry fungování těchto svépomocných skupin 

• Popsat možné dopady projektu „Evaluace tréninkového zaměstnání na pozici peer 

pečovatele“ na další rozvoj těchto svépomocných skupin  

• Doporučení pro praxi 

 

2.2 Metodika 
Pro realizaci výzkumu byla zvolena kvalitativní metoda hloubkových polostrukturovaných rozhovorů 

podle předem připraveného scénáře. Původní záměr byl realizovat všechny rozhovory osobně, 

nicméně vzhledem k opatřením, která byla zavedena v důsledku omezení šíření koronaviru, proběhla 

většina rozhovorů nakonec telefonicky. Osobní rozhovor se uskutečnil pouze v jednom případě.  

Cílovou skupinu respondentů tvořili koordinátoři svépomocných skupin, kteří v rámci projektu 

„Evaluace tréninkového zaměstnání na pozici peer pečovatele“ spolupracují s Centrem pro rozvoj péče 

o duševní zdraví. Vzhledem k zaměření projektu se jednalo výhradně o respondenty, kteří pečují 

v současné době o rodinného příslušníka trpícího vážnou duševní nemocí. 

Z celkového počtu 13 na projektu spolupracujících koordinátorů nebo členů svépomocných skupin, 

bylo nakonec dotázáno 9 respondentů. Většina z nich kromě vedení nebo koordinování svépomocné 

skupiny rovněž působí jako peer pečovatel (6 respondentů). Tři respondentky vedoucí skupinu nejsou 
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na pozici peer pečovatele, jedna z nich se v době rozhovoru teprve připravovala na převzetí role 

koordinátorky.  

S tím souvisí i dva rozdílné typy svépomocných skupin, které se v našem souboru vyskytují. Na jedné 

straně se jedná o svépomocné skupiny působící při neziskových organizacích poskytující zdravotní a 

sociální služby lidem s vážným duševním onemocněním, na straně druhé o skupiny, které fungují zcela 

nezávisle na jakékoli organizaci či instituci. Vzhledem k tomu, že primárním cílem projektu bylo 

zavádění pozice peer pečovatelů do praxe pomáhajících organizací, jsou početněji zastoupené 

svépomocné skupiny, které fungují při neziskových organizacích. 

Rozhovory s respondenty byly s jejich písemným souhlasem nahrávány a poté přepsány. V textu 

obsažené citace z rozhovorů jsou v souladu se zvyklostmi v kvalitativním výzkumu ponechány v 

hovorové řeči. V zájmu zachování anonymity respondentů samozřejmě neuvádíme jejich jména, ani 

jména organizací. Všechny citace byly v tomto směru anonymizovány. 

Pro zpracování hloubkových rozhovorů byla použita tematická analýza. 

 

2.3 Kontext - charakteristiky výzkumného souboru  
 

Následující část popisuje základní charakteristiky výzkumného soubor, které se ve výsledku promítají 

do způsobu fungování svépomocných rodičovských skupin a vice versa. Jak již bylo zmíněno, máme na 

jedné straně soubor respondentů-koordinátorů, na straně druhé svépomocné skupiny. Jak 

respondenti, tak skupiny mají určité charakteristiky, které dohromady vytvářejí náhled na současnou 

situaci koordinátorů a svépomocných rodičovských skupin. Je však třeba zdůraznit, že se jedná pouze 

o jeden z možných pohledů, který je ovlivněn zvolenou kvalitativní výzkumnou metodou a záměrným 

výběrem výzkumného vzorku.  

2.3.1 Charakteristiky respondentů – kdo jsou respondenti a jaké mají zkušenosti 
Soubor respondentů tvoří ženy různého věku, které pečují o rodinného příslušníka s vážným duševním 

onemocnění. U většiny respondentek se jedná o dospělého syna nebo dospělou dceru, méně často o 

jiný příbuzenský vztah (synovec, bratr). Všechny respondentky prošly a procházejí zkušeností 

rodinného pečujícího s tím, že v současné době jednoznačně převažuje situace, kdy se jejich blízký 

s duševním onemocněním nachází ve fázi zotavení (až na jednu výjimku).  

„…ale podařilo se to, takže dneska syn pracuje 4 hodiny. Chodí jenom na odpolední, podařil se 
nám od města sehnat byt, takže bydlí sám. Opravdu se z toho dostal dobře.“ (R1) 
 
„Ale když potom dostala takovou tu první velkou ataku, musela do špitálu. Z té nemocnice se 
potom vrátila k nám a byla rok u nás. My jsme se jí snažili pomoct, aby se vyhrabala z toho 
nejhoršího, což se podařilo. Má teď přítele a žije s ním.“ (R7) 

 

Před tím, než se respondentky dostaly do role koordinátorky svépomocné skupiny rodičů, měly téměř 

všechny zkušenost běžných účastníků, obvykle právě v jejich současné skupině. Výjimkou jsou dvě 

respondentky, z nichž jedna skupinu přímo založila a druhá vedení převzala v okamžiku prvního 

seznámení se skupinou. 

„Když dcera onemocněla, tak jsem někde narazila na možnost se zúčastnit svépomocné 

skupiny, tak jsem tam začala chodit.“ (R7) 



 

18 
 

„Pak jsem se seznámila s paní, která vedla tu skupinu. Daly jsme se do hovoru, a ona hned „Jé, 

ty jsi mladá, převezmeš to, budeš to dělat ty.“ Tak jsem koukala, protože jsem ji viděla poprvé… 

Já jsem vůbec nevěděla, že nějaká taková skupina existuje. Pozvala mě na tu skupinu. A dva 

dny předtím mi napsala, že je nemocná, a ať to vedu já... A poprvé, když jsem na tu skupinu šla, 

tak jsem ji vlastně i vedla.“ (R8) 

Co se týče zkušeností s vedením svépomocné skupiny, jsou v analyzovaném souboru tři respondentky, 

které již mají několikaletou zkušenost s vedením současné skupiny (5 a více let). Další čtyři 

respondentky mají zatím jen několika měsíční zkušenost v roli moderátora/vedoucího skupiny (necelý 

1 rok). Kromě toho si dvě respondentky v minulosti vyzkoušely ještě vedení jiné svépomocné skupiny. 

Jedna respondentka skupinu zatím přímo nemoderuje, ale organizačně ji zajišťuje, a jedna 

respondentka bude skupinu v nejbližší době přebírat. Navíc jedna z respondentek, která dlouhodobě 

vede vlastní svépomocnou skupinu, zároveň před několika měsíci, díky tomuto projektu, mohla založit 

druhou svépomocnou skupinu rodičů ve spolupráci s neziskovou organizací. Lze tedy shrnout, že 

zhruba polovina dotazovaných má poměrně bohaté zkušenosti s vedením svépomocné rodičovské 

skupiny, a polovina jsou ve vedení svépomocné skupiny spíše „nováčci“. 

„Takže už pět let určitě to vedu, teď už to bude šestý.“ (R5) 
 

„Když to vezmu zpátky, tak v té první rodičovské skupině, ve které jsem byla jenom člen, jsem 

se postupně stala tím, který to vymýšlí. To byla rodičovská skupina bez ničeho, nebylo zastřešení 

žádné organizace.“ (R1) 

Vzhledem k zaměření projektu je vedení svépomocné skupiny často propojeno s pozicí peer 

pečovatelky v rámci zastřešující organizace (6 respondentek). Právě koordinace a moderování skupiny 

je nejčastější součástí práce peer pečovatelky, přitom to může, ale nemusí, být hlavní náplň této pozice. 

V jednom případě se například vyskytuje kombinace role peer pečovatelky a sociální pracovnice. 

Některé peer pečovatelky kromě svépomocné skupiny zajišťují i individuální konzultace s rodiči nebo 

se účastní terénních týmových výjezdů do rodin. Ať už je nebo není respondentka zároveň peer 

pečovatelkou, je třeba zmínit, že vedení skupiny zpravidla zahrnuje vedle organizace a přípravy 

programu setkávání skupiny, a případně zajištění společných výletů, rovněž komunikaci s rodiči v době 

mezi pravidelnými skupinovými schůzkami. Může se jednat jak o podporu rodičů, kteří do skupiny 

dochází, tak rodičů, kteří mají zájem se ke skupině přidat nebo i rodičů, kteří hledají pomoc a informace 

pro svého duševně nemocného blízkého nebo pro sebe. Nemusí se nutně jednat o osobní rozhovor, 

nezřídka je komunikace s rodiči řešena telefonicky. Nicméně tato aktivita může být poměrně časově 

náročná. Objem práce, který respondentky věnují vedení nebo koordinaci skupiny, se odvíjí od jejich 

osobního nasazení a časových možností. Respondentky spolu s vedením či koordinací skupiny obvykle 

musí skloubit také péči o jejich duševně nemocného blízkého, běžné zaměstnání či rodičovské 

povinnosti atp.  

 „Mám 11 lidí, kteří jezdí pravidelně. 5 lidí je individuálně, jsou se mnou v kontaktu, někdy 

přijedou třeba na přednášku… Já je podporuju i telefonicky, teď mluvím třeba 5 až 6 hodin po 

telefonu denně.“ (R2) (pozn. v době opatření proti koronaviru nebylo možné se scházet) 

„…Přece jenom jsem matka samoživitelka, mám ještě jedno dítě a prioritou pro mě bylo chodit 

do práce a uživit nás. A nebyla jsem si jistá, jestli to budu všechno zvládat a stíhat, ale nakonec 

se ukázalo, že jo, a nějakým způsobem to funguje.“ (R8) 

V: Děláte to ve svém volném čase, nebo jak to máte nastavené? „Ve svém volném čase, chodím 
do práce, a ještě jsem se přihlásila, že dělám předsedu SVJ. Takže už toho mám někdy 
dost....“ (R6) 
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I přes časové nároky, které obnáší komunikace s rodiči mimo setkávání skupiny, není neobvyklé, že se 

respondentky často angažují ještě v dalších aktivitách, které souvisí s péčí o duševně nemocného 

rodinného příslušníka. Jedná se zejména o sebevzdělávání a získávání nových informací a kontaktů 

účastí na různých přednáškách, seminářích či konferencích atp. Případně se zapojují do koordinačních 

skupin, které se zabývají psychiatrickou reformou, do destigmatizačních programů apod. Získané 

informace, novinky a zajímavosti pak dále předávají rodičům na svépomocných skupinách. 

„…navrhl mi, že na kraji potřebují někoho do koordinační skupiny, co řeší psychiatrickou 

reformu, že tam potřebují i nějakého zástupce z rodiny. Zjistili, že i to je důležité. Nejen doktoři, 

ale i rodiče mají, co říct a mají svůj názor. Vidí, co funguje a nefunguje. Takhle jsem se dostala 

i do té koordinační skupiny.“ (R8) 

 „Teď jsem se zúčastnila dosti konferencí a tam se člověk dozví spoustu věcí, a to pak můžu 
předat do našeho spolku.“ (R5) 

 

2.3.2 Charakteristiky svépomocných skupin v souboru  
Ve zkoumaném souboru jsou zastoupeny různé typy svépomocných rodičovských skupin. Zřejmě 

nejvýraznější odlišnosti souvisí s tím, zda je skupina zastřešována nějakou neziskovou organizací, nebo 

zda se jedná o zcela samostatně fungující svépomocnou skupinu rodičů. Celkově v souboru převládají 

skupiny působící pod organizací (celkem 6) nad zcela samostatnými skupinami (celkem 3). Jedna 

skupina se nachází někde na pomezí, funguje v zásadě samostatně, nicméně s organizací úzce 

spolupracuje. 

Svépomocné skupiny zastřešované organizací vs. samostatné skupiny 

Každý ze zmíněných typů má své výhody, ale může mít i svá omezení. Některé respondentky mají 

zkušenosti s oběma typy skupin, což umožňuje určitý (sic specifický) vhled do situace. Za hlavní výhodu 

nezávislých svépomocných skupin je považována právě jejich samostatnost. Tyto skupiny mají obecně 

větší míru autonomie než skupiny fungující pod organizacemi. Znamená to, že skupina si zcela 

svobodně rozhoduje o svých aktivitách a frekvenci setkávání, není vázaná žádnými nadřazenými 

pravidly, nikdo nemonitoruje ani nevyhodnocuje její činnost. Je postavena na dobrovolné práci a 

nasazení koordinátora bez jakéhokoli smluvního závazku. Oproti tomu skupina pod organizací, a tedy i 

koordinátor, jsou zcela logicky podřízeny pravidlům dané organizace (například návrhy rodičů na 

aktivity skupiny mohou podléhat dalšímu schvalování v rámci organizace, koordinátor je členem týmu 

a jeho činnost je sledována/komentována ostatními kolegy atp.). Ačkoli míra autonomie těchto skupin 

je celkově nižší, jsou v přístupu jednotlivých organizací značné rozdíly. 

V: „To myslíte v souvislosti s tím, že byste to dělala pro nějakou organizaci, že byste tam cítila 
závazek?“ R: „Že by to byla „práce“ pro mě. Já to dělám, protože to chci dělat, takhle mě to 
baví víc. Nemusím vykazovat žádnou činnost a kdyby se stalo, že tam nikdo nepřijde, tak 
nemusím zdůvodňovat, proč tam nikdo nepřišel.“ (R8) 
 

„Výhody jsou, že organizace nám dává prostor ke scházení. Nebo můžu, když potřebuju, 

vymýšlet a tisknout letáčky a dávat to na vědomí pod hlavičkou té organizace. Ale zase ta 

organizace má nějaký směr, atmosféru, spoustu věcí se musí schvalovat, a tam se to někdy 

zasekne...To je blbý.“ (R1) 

Na druhou stranu se vyskytly se také obavy, že úplná autonomie skupiny může být nevýhoda v tom 

smyslu, že neexistuje vnější kontrola práce koordinátora skupiny, který by hypoteticky mohl svého 
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postavení zneužívat. Ale na druhou stranu i koordinátor samostatné skupiny může být vystaven 

náročným situacím při komunikaci s různými typy rodičů, aniž by měl v těchto případech oporu v nějaké 

organizaci. 

„Já bych se trochu bála toho, že tam není nikdo, kdo by to držel v lajně. Ono hodně záleží na 

tom, jak se toho, kdo chopí. Řekla bych, že tam není žádný vnější korektiv. Pokud to je na té 

individuální bázi. Kdyby se toho chytl nějaký manipulant, tak není nikdo, kdo by měl vhled do té 

situace a nějak to zarazil, nebo zasáhl. Takže v organizaci, kde vám spousta lidí vidí pod ruce, 

je to lepší, protože se nemůže stát, že někdo začne někam ujíždět.“ (R7) 

Jiným úskalím samostatné skupiny může být nezastupitelnost koordinátora. Pokud například 

dlouhodobě onemocní nebo se nemůže dále skupině věnovat z jiných důvodů, není obvykle k dispozici 

žádný zástupce. Naopak ve skupině, která působí pod organizací, je spíše možnost po nějakou dobu 

koordinátora nahradit některým z jejích pracovníků. Jako určitá nevýhoda samostatných 

svépomocných skupin byla uváděna i potenciální finanční zátěž pro rodiče, kteří do skupiny dochází. 

Přestože jsou finanční nároky svépomocné skupiny omezeny na minimum, tak je někdy třeba řešit 

náklady na pronájem prostoru na schůzky, odměny přednášejícím (minimálně občerstvení, cestovné) 

atp. Z těchto důvodů může mít skupina nastavené placení příspěvků na zajištění fungování spolku, což 

může zároveň klást větší nároky i na samotného koordinátora, který by měl vést účetnictví apod. 

Problematické pro samostatné skupiny může rovněž být nalezení vhodného místa pro setkávání, jelikož 

restaurace nebo kavárny nemusí být vždy vyhovující vzhledem k důvěrným tématům, které se ve 

skupině řeší. 

„My fungujeme tak, že jsme spolek. Fungujeme z příspěvků, každý rok si zaplatíme 200 Kč a 

z toho žijeme. Já vedu jednoduchý účetnictví, mám peněžní deník a všechno dělám sama.“ (R5) 

„..nebo, že těm hostům kupuju pohoštění, já to platím ze svého. Mně to je blbé si tam někoho 
pozvat, a ať si něco koupí. Někdy se stane, že to nechtějí, ale většinou to kafe a pití koupím. Ale 
mně to za to stojí.“ (R8) 
 

Z pohledu skupiny fungující pod organizací patří mezi jednoznačné výhody zajištění veškerého zázemí 

pro skupinu a pro koordinátora, což rodičům ve výsledku šetří finanční prostředky a koordinátorům čas 

(se zajišťováním prostoru, s účetnictvím apod.). Organizace běžně poskytují jak prostor, kde se mohou 

rodiče scházet, tak i materiální podporu koordinátorovi či skupině (např. propagační letáčky, bezplatné 

občerstvení atp.). Organizace navíc může finančně podporovat a zprostředkovávat program pro 

svépomocnou skupinu (např. přednášky a přednášející, výlety). A je zde rovněž možnost propagace 

skupiny pod záštitou organizace, což může někdy působit důvěryhodněji jak pro nové rodiče, tak pro 

spolupracující instituce (např. psychiatrické nemocnice), než samostatně působící skupina. Mezi 

výhodami byla také zmíněna příležitost pro koordinátora konzultovat různé situace s dalšími kolegy v 

týmu nebo nasměrování rodiče na konkrétního sociálního pracovníka (kolegu), který mu může pomoci.  

„Je v tom zásadní rozdíl, a to je to, že my máme zázemí zdarma a přednášející nám uhradí 
organizace. Každý měsíc máme nárok na odborníka, kdežto ty maminky (pozn. z jiné 
svépomocné skupiny) si musí zaplatit absolutně všechno. Musí se na to složit.“ (R3) 
 

„Já si myslím, že to je lepší, že to je pod organizací, z hlediska záruky pro rodiče. Na mě to působí 

věrohodněji, nevím proč. Nevím, jestli kdyby mi nabídli - my se támhle scházíme a probíráme 

to a to - to nevím, jestli by mě oslovilo.“ (R9) 
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„...třeba dneska mi volala ráno jedna maminka, že by potřebovala poradit. Tak je přehazuju na 

odborníky. V organizaci XY mají takovou právní poradnu v rámci svých služeb, takže jsem 

zavolala té vedoucí a zprostředkovala jsem to.“ (R5) 

Na druhou stranu mezi nevýhodami rodičovských skupin, které působí pod záštitou organizace, byla 

zmiňována omezená regionální působnost organizace, tj. nemožnost do rodičovské skupiny přijmout 

rodiče z jiného regionu/okresu, než je vymezený dosah organizace. Nebo třeba i těžkosti koordinátora 

při komunikaci s ostatními pracovníky organizace z pozice „obyčejného“ pečujícího rodiče.  

Výhodou, ale i nevýhodou, rodičovských skupin pod organizací může být také to, že je mohou obvykle 

navštěvovat pouze rodiče klientů dané organizace. Pro ostatní rodiče je svépomocná skupina v zásadě 

uzavřena. Výhoda v uzavřené skupiny podle respondentek spočívá v tom, že sdružuje rodiče dětí se 

stejnou nebo velmi podobnou diagnózou (viz níže). Zmíněné riziko spočívá v tom, že teoreticky může 

docházet k úniku důvěrných informací po linii rodič->klient (dítě rodiče)->jiný klient. Klienti organizace 

(děti rodičů ze svépomocné skupiny) se totiž navzájem znají a vídají. Pokud rodič sdílí některé 

informace ze skupiny se svým dítětem (klientem organizace), je riziko, že se informace mohou dostat 

k jinému klientovi, kterého se osobně týkají. Potenciálně může takové riziko předávání informací nastat 

i po linii rodič->moderátor->sociální pracovník->klient, nicméně žádná z respondentek se o něm 

explicitně nezmínila. 

„Prosím je, aby to, co si tam vzájemně povíme o těch dětech, aby to neříkali doma těm svým 

nemocným dětem. Ty děti se taky znají. Aby doma neříkaly, že tahle maminka říkala to a to, to 

není dobré. Takže jim říkám, aby doma mlčely.“ (R4) 

• Svépomocné skupiny se dále liší dobou, po kterou již fungují. V našem souboru jednoznačně 

převažují skupiny, které působí několik let (obvykle 5 až 6 let, ale třeba i 15 let). Dvě nové 

svépomocné skupiny rodičů vznikly i díky tomuto projektu.  

 

• O většině svépomocných skupin v našem souboru lze mluvit jako o uzavřených skupinách 

v tom smyslu, že účast je možná jen pro rodiče klientů dané organizace. O dvou skupinách lze 

mluvit jako o otevřených, tzn. nemají nějaké jednoznačné omezení pro zařazení nových rodičů.  

 

• Různorodost svépomocných skupin spočívá také v rozdílných charakteristikách jejich členů, což se 

do jisté míry promítá nebo může promítat do způsobu práce se skupinou. Složení skupin se liší 

o z hlediska věku rodičů/účastníků. V některých skupinách převažuje vyloženě starší 

generace rodičů (cca 70 let), v jiných naopak spíše mladší generace (40 až 50 let), některé 

jsou věkově nesourodé (30 až 70 let). Věk účastníků skupiny může být důležitým kritériem 

pro výběr dalších aktivit skupiny, ať už proto, že mladší generace je časově vytížena 

zaměstnáním a rodinou nebo proto, že starší generace se může nacházet v horší finanční 

situaci.  

o z hlediska příbuzenského u k blízké osobě s duševním onemocněním. Skupiny 

samozřejmě převážně tvoří matky, někdy otcové, nicméně do skupin přicházejí i 

sourozenci či jiní příbuzní. Do některých skupin docházejí i manželské nebo jinak 

příbuzensky spřízněné páry (matka-dcera).  

o z hlediska typu duševního onemocnění, kterým trpí blízká osoba, o niž členové skupiny 

pečují. V souboru jsou zastoupeny jak skupiny výhradně se členy, jejichž blízcí trpí 

podobným typem duševního onemocnění, tak skupiny, které mají z tohoto pohledu větší 

variabilitu. Některé respondentky se přiklání k názoru, že by do skupiny měli docházet 

rodiče, jejichž blízcí trpí podobným typem duševního onemocnění, aby členové skupiny 

sdíleli podobnou zkušenost a byla zachována určitá koherence skupiny. Tato premisa je 
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obvykle jaksi automaticky zachována ve skupinách, které fungují pod hlavičkou nějaké 

organizace, jelikož se členové rekrutují převážně z rodičů jejich klientů.  

 

„Obecně, měli by to být lidi s psychotickým onemocnění, schizofrenici, a podobně. 

Pokud ta skupina má pracovat s tím tématem a není to jen společenský kontakt, 

tak stejný typ onemocnění je nezbytný. Pokud je to jen společenský kontakt, tak 

nevidím důvod, to je pohoda. Základ je, že si ty lidi musej sednout.“ (R2) 

 

• Svépomocné skupiny nemají přesně stanovený maximální počet členů. Nicméně praxe ukazuje, že 

ačkoli počet oslovovaných rodičů může být klidně 30-40, počet příchozích na pravidelná setkání 

obvykle nepřesahuje 12 rodičů. Podle zkušenosti dotázaných se počet rodičů na setkání v průměru 

pohybuje mezi 4 až 10 rodiči. Respondentky se shodují, že vyšší počet členů skupiny než 12 by ani 

nebyl vhodný. Pokud by byl větší, nebylo by možné udržet důvěrnou atmosféru skupiny a klesla by 

i ochota ke sdílení. Skupina by tak vlastně ztratila svůj smysl. Některé respondentky zmiňují 

problém zvyšujícího se počtu zájemců, který je potřeba nebo bude potřeba v blízké budoucnosti 

nějakým způsobem řešit.  

 

„Ještě jsem si to nenastavila, ale totální limit je 12 lidí na schůzku…“ (R2) 

 

„Kdyby nás tam bylo 20, tak neslyšíte na jednom konci stolu, co je na druhém. To už je 

velká skupina. Nevím, jak to do budoucna uděláme, nebo co bude, jestli se udělají dvě 

skupiny. Nevím, zatím to jakž takž jde, nepřijdou vždycky všichni, je to tak 12, to stačí, 

je to dost.“ (R4) 

 

„Plus mínus 10 lidí, to je akorát, víc by bylo hodně rušivý. Některý tam jsou živější. 

Někdy je těžký ty lidi ohlídat, aby to někam nesklouzlo. A čím jich je víc, tím je to horší, 

takže mě to takhle stačí.“ (R1) 

 

 

• Frekvence setkávání rodičů ve svépomocných skupinách je obvykle jednou za měsíc. V jednom 

případě se skupina schází každé 2 měsíce. Měsíční intervaly mezi schůzkami jsou podle 

respondentek zcela vyhovující, a to jak z hlediska omezených časových možností rodičů, tak 

z hlediska náplně setkávání. Délka pravidelných setkání bývá 1,5 až 3 hodiny. Zpravidla se schůzky 

konají v odpoledních hodinách, aby na skupinu mohli docházet i zaměstnaní rodiče. Nicméně 

zvláště u samostatných svépomocných skupin záleží na aktuální dohodě rodičů a koordinátora, 

takže je i případ skupiny, která se schází v dopoledních hodinách.  

 

„Scházíme se jedenkrát měsíčně v pátek dopoledne. Skupina má 11 lidí, kteří jezdí 

pravidelně. …Informaci celé skupině posílám emailem, obvolávám je, vzájemně o sobě 

víme, vždycky se domluvíme. Podle některých lidí jedeme čas schůzky, podle těch, kteří 

nemohou něco změnit, ostatní se podříděj. Stane se, že někdy nemohou, ale oni se 

omlouvají, vím to předem. Minimálně jednou měsíčně všechny kontaktuji.“ (R2) 

 

„Ta naše skupina má tak průběžně od 13 do 15 členů, ale na schůzku se nás někdy sejde 

pět, někdy deset. Podle toho, jaký je program, co jim můžu nabídnout. Scházíme se 

pokud možno jednou za měsíc, to máme zhruba pravidelný termín, který je možný 

posunout. Jsme všichni důchodci, až na tu jednu, takže se můžeme přizpůsobit.“ (R5) 
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• Program setkávání a aktivity skupiny 

 

Edukace versus sdílení 

V podstatě ve všech skupinách program setkávání zajišťuje koordinátor skupiny, který většinou 

předem diskutuje s rodiči o tom, jaká témata by je samotné zajímala, co by chtěli na skupině řešit, 

co by se chtěli dozvědět a případně jaké akce/aktivity by je zajímaly. Může se jednat o nejrůznější 

náměty, od odborných a edukačních přednášek, přes společné výlety až po přednášku o Patagonii. 

Pokud rodiče zrovna s žádnými podněty nepřicházejí, je na koordinátorovi, jaký program zvolí, zda 

vyhledá nějakého hosta/přednášejícího nebo zda skupina zůstane u „povídání si“ a u sdílení. Mezi 

respondentkami převažuje názor, že hlavním smyslem skupiny je naplnit potřeby rodičů, kteří do 

ní docházejí. Rodiče podle všeho oceňují přednášky, ale stejně tak potřebují prostor pro sebe 

navzájem.  

 

Edukační náplň schůzek je koordinátory vnímána jednoznačně kladně, mají rovněž pozitivní 

zpětnou vazbu od rodičů, nicméně se ukazuje, že by neměla zabírat více prostoru než sdílení a 

povídání si. Při vedení skupiny proto převládá snaha o vyváženost edukačních schůzek (tzn. 

tematické přednášky, hosti) a sdílecích schůzek (povídání si). Pokud mají rodiče potřebu více sdílet 

než se edukovat, mělo by to být ze strany koordinátora respektováno. Na druhou stranu bylo 

zmiňováno, že přednášky mohou být startovacím momentem pro sdílení dosud neotevřených 

témat, zvláště pokud je po přednášce více času.  

 

„Snažím se to koncipovat tak, aby skoro každý měsíc, nebo alespoň ob měsíc bylo setkání 

edukační, tzn. aby tam byl někdo, kdo nám opravdu osvětlí důležité věci v tom soužití. Po té 

edukační části je vždycky nějaká sdílecí část, ale tam už toho času není tolik. Tak se mezi to 

snažím vložit jednu jenom sdílecí schůzku, kde to je jenom o tom kafi a ty maminky si 

povykládají mezi sebou. Já cítím, že tu potřebu mají.“ (R3) 

 

„Málokdy se stalo, že bysme seděli jenom tak a povídali si, to skoro vůbec.“ (R4) 

 

V zásadě panuje shoda, že díky tomuto projektu měli koordinátoři možnost domluvit si kvalitní 

přednášející/hosty na témata, která rodiče zajímají. A proto také byly přednášky v rámci 

skupinového programu v posledním roce častější a, z pohledu respondentek, také kvalitnější 

než obvykle.  

 

„Právě díky paní XX, která nám nabídla, že v rámci toho projektu si můžeme vybrat přednášky 

a oni budou přednášející hradit. Mohli jsme si vybrat, a to se všem hrozně líbilo. Ale až to skončí, 

tak už zase abychom si zvali jenom psychiatry. To už nikoho moc nezajímá, to je furt 

dokola…“ (R5) 

 

„Máme tam různé přednášky, když nám je někdo zaplatí, jako teď Centrum pro rozvoj. Tak 

školíme, edukujeme. To je to hlavní tento rok.“ (R4) 

 

 

Vedle edukace mohou svépomocné skupiny rodičům nabízet i oddychové aktivity, typicky se jedná 

o jednodenní výlety nebo i víkendové akce. Zhruba polovina svépomocných skupin již nějaký 

společný výlet uskutečnila nebo jej alespoň plánuje. Podle dotázaných jsou společné aktivity 

tohoto typu rodiči vnímány. Společná skupinová akce neformálního typu plní více funkcí. Rodiče si 

mohou odpočinout od každodenní péče, mohou se mezi sebou blíže seznámit a navázat přátelské 
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vztahy, ale také mohou přitáhnout nové rodiče, kteří se zatím pravidelným skupinovým setkáním 

vyhýbají. Lze říci, že postačí jedna víkendová akce za rok. Realizace společných výletů nebo 

víkendových akcí však naráží na dvě zásadní bariéry, a to je financování a časové možnosti rodičů, 

případně koordinátora. Vzhledem k tomu, že tuto akci si musí rodiče obvykle hradit sami, je pro 

část z nich v podstatě nedostupná. Jiný důvod může být nezájem samotných rodičů, například kvůli 

jejich vyššímu věku, nebo nutnosti zajistit péči o svého duševně nemocného blízkého po dobu 

jejich nepřítomnosti. I proto delší akce některé svépomocné skupiny zatím neorganizují. V rámci 

tohoto projektu byly podpořeny víkendové pobyty svépomocných skupin. Uskutečnily se dva 

společné pobyty pro koordinátory a rodiče z jednotlivých skupin, které byly CRPDZ zajištěny jak 

organizačně, tak finančně. Respondenti je hodnotili velmi pozitivně. Taková zkušenost následně 

motivuje jak koordinátory, tak členy svépomocných skupin k organizování a účasti na dalších 

víkendových (neformálních) akcí.  

„Takže ty dvě nové maminky nejdřív říkaly, že do skupiny nebudou vůbec chodit, ale právě se 
to zlomilo na tom víkendovým relaxačním pobytu. Tam byl hodně volný program a tam jsme se 
společně zkontaktovaly, a ty dvě nový maminky, co nechtěly do skupiny chodit, tak pak začaly. 
Ale nebylo to hned, muselo se to takhle oklikou.“ (R3) 

 

„Ty společné aktivity začaly až tak po 4 letech, my jsme znali všechny naše problémy, nemoci 

našich dětí, ale my jsem třeba nevěděli, kdo co dělá .. Pak několik lidí ze skupiny jelo na 

víkendový pobyt do Poděbrad, moc jim to pomohlo, dali se hrozně dohromady. Zjistili, co kdo 

dělá, to se jim líbilo. Sami přišli s tím, že by chtěli někam společně jezdit, že si to zařídí sami …Teď 

už každý rok děláme nějaký pobyt, já to nějak domluvím… Více to lidi stmelí, tam si užíváme, 

nemluvíme o nemocech. Platíme si to všechno sami.“ (R2) 

 

Předchozí kapitola se snažila popsat variabilitu i podobnost svépomocných skupin a jejich 

koordinátorek v našem souboru a postihnout různé oblasti, které přímo či nepřímo ovlivňují fungování 

svépomocných rodičovských skupin. Následující kapitoly tato témata dále rozvíjejí a věnují si dalším 

oblastem, které vyplynuly a z analýzy rozhovorů.  

2.4 Motivace k vedení svépomocné skupiny 
Motivace předcházející rozhodnutí respondentek vést svépomocnou rodičovskou skupinu se liší 

zejména podle okolností, za jakých k vzniku skupiny nebo převzetí došlo, tj. podle toho, co bylo hlavním 

vnějším impulzem. Na základě výpovědí respondentek lze identifikovat dva základní vnější faktory:  

a) Pro samostatné skupiny je takovým typickým „spouštěcím“ faktorem situace, kdy vedoucí skupiny 

již dále nemůže nebo nechce skupinu vést a hledá za sebe nástupce. Zásadní motivací pro 

respondentky byla potřeba udržet i nadále chod skupiny, protože v tu chvíli nebyl jiný rodič ochotný 

skupinu převzít.  

 

„Vedl to pán, který to vedl opravdu dobře, bohužel asi před 6 lety zemřel, takže to vypadalo, 

že se ta skupina rozpadne, a protože nikdo ji nechtěl vést, tak mně přišlo, že by to bylo 

škoda. Tak jsem řekla, že já to povedu.“ (R5) 

 

b) V případě skupiny působící pod organizací přichází impulz právě od organizace. V souvislosti s tímto 

projektem hledaly organizace vhodnou osobu na pozici peer pečovatele, potažmo na koordinátora 

svépomocné skupiny. Respondentky tedy byly osloveny, zda by nepřevzaly vedení svépomocné 

skupiny jakožto součást práce na pozici peer pečovatele. 
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 „To bylo tak, že v té skupině někdejší, které jsem se zúčastnila, tak si mě nějak 

zapamatovali a potom, když se v XXX objevil prostor pro činnost peer pečovatele a oni 

přemýšleli, na koho by se obrátili, tak mi zavolali a zeptali se mě, jestli bych do toho šla. Já 

se celkem rychle rozhodla, že jo, ale moc jsem nevěděla, co přesně to bude obnášet.“ (R7) 

Nicméně poměrně důležitým motivačním faktorem je pro většinu respondentek pocit, že by měly 

pomáhat ostatním rodičům, kteří se ocitli v podobné situaci jako kdysi ony samy. Respondentky zmiňují 

svou potřebu předávat a sdílet vlastní (negativní i pozitivní) zkušenosti. Některé vzpomínají, jak se po 

propuknutí nemoci u jejich blízkého snažily vyhledat informace a jak to byl velice komplikovaný a 

zdlouhavý proces. Následně velmi ocenily podporu svépomocné skupiny rodičů a dodávají, jak by byly 

bývaly vděčné a jak by jim v té době pomohlo, kdyby se mohly do skupiny zapojit mnohem dříve.  

„Na druhou stranu, co já bych tenkrát dala za XXX nebo podobnou organizaci ..před těmi x lety 

jsem hledala metodou pokus-omyl v literatuře, různě po přednáškách a já nevím, kde všude. A 

málokdo byl schopný mi dát odpovědi tak, abych to byla schopná pochopit a uchopit, a sdílení 

žádné.“ (R3) 

„Díky tomu jsem se seznámila s více rodičema, ti mě hodně povzbuzovali a říkali, že všechno to, 
jak se dcera projevuje, je v té dané chvíli normální. Že vůbec školu nemám řešit, že se to jednou 
otočí. Mně to psychicky hrozně pomáhalo, proto jsem tu podporu chtěla dát i jiným maminkám. 
Když už jsem ty zkušenosti měla a hlavně i ty kontakty po celé republice, tak jsem byla schopná 
těm nově příchozím říct, kde-co-kdo řeší. Předat jim kontakty. A za to byly všechny vděčné a 
rády a ocenily to.“ (R8) 
 

Ukazuje se, že dalším typickým motivačním faktorem pro založení nebo vedení svépomocné skupiny je 

poměrně silná afiliace respondentek k organizaci, která jim a/nebo jejich dítěti v kritické době značně 

pomohla. Jedná se o jakési vyjádření vděčnosti.  

„Hodně jsem spolupracovala s tou komunitou a tam mi navrhli, abych zavedla skupinu rodičů … 

Byla jsem jim vděčná, že mu pomohli. Ta změna byla tak obrovská a já jsem jim byla tak vděčná, 

že mu pomohli. I když jsem nastavením introvert, tak jsem si řekla, že to musím zkusit, aby 

alespoň jeden člověk neprožil to, co já.“ (R2) 

 

2.5 Získávání rodičů do skupiny 
Z hlediska zakládání, ale i udržování nebo obměny svépomocné skupiny, je téma získávání nových členů 

poměrně zásadní. Z výpovědí respondentek vyplývá, že jednotlivé strategie jsou mírně rozdílné podle 

toho, zda se jedná o samostatnou skupinu nebo o skupinu, která působí pod záštitou organizace.  

Pokud svépomocná skupina působí pod organizací, dostávají nabídku přidat se do svépomocné skupiny 

téměř výhradně jen rodiče, jejichž dospělé děti jsou (potenciálními) klienty organizace. Rodičům je 

možnost navštěvovat skupinu nabídnuta obvykle při prvním nebo dalším kontaktu. V případě, že se 

kontaktu účastní i peer pečovatel, který je zároveň koordinátor svépomocné skupiny, nabízí možnost 

účasti ve skupině osobně. Pokud tam není, nabídka přichází od jeho kolegů, alespoň formou 

informačního letáčku. Tato strategie se jeví jako celkem úspěšná zejména tehdy, když rodiče osobně 

oslovuje sám peer pečovatel (zároveň koordinátor svépomocné skupiny).  

U samostatně zakládaných a působících skupin velmi záleží na koordinátorovi, jak se mu podaří oslovit 

cílovou skupinu rodičů, což nebývá snadný úkol. Při zakládání skupiny se zpočátku snaží získat rodiče 

přes psychiatrické ambulance nebo psychiatrické nemocnice, sociální odbor nebo i školy či lékárny. 

V této fázi je třeba seznámit lékaře a jiné pracovníky s existencí skupiny a domluvit se na šíření 
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informace o ní mezi potenciálně vhodné rodiče. Další možností je rozšířit informaci o svépomocné 

skupině pomocí místního tisku, např. formou propagačního článku. Je rovněž zmiňováno využití 

kulturních či jiných osvětových akcí v daném městě (např. i Týdne duševního zdraví) nebo vlastních 

webových stránek či FB (spíše výhledově). Tyto cesty nejsou specifické pro samostatné skupiny, 

využívají je i neziskové organizace. Neméně významným způsobem, a po jisté době asi i tím 

nejefektivnějším, je získávání rodičů metodou sněhové koule a word of mouth, tj. známí řeknou svým 

známým.  

„….dala jsem si to i do všech novin tady, a letáčky jsem si vyrobila. Část jsem dala paní, co to 
dříve vedla, ať to tam u ní rozdá. A část jsem dala dceři a její kamarádce a ony to vyvěsily 
v psychiatrických ordinacích na nástěnky, do lékáren, a i ve školách třeba na nástěnku. Kdyby 
někdo měl zájem. Tak takhle jsem to udělala. A když má někdo zájem, tak já mu ten letáček 
samozřejmě pošlu nebo dám. Nejvíc se to šíří tím, že se o skupině mluví, ten zná toho, ten toho, 
a tak si to doporučí, dají jim moje číslo a oni zavolají.“ (R8) 
 

Úspěšnost výše zmíněných strategií není jednoznačná, v některých případech, zdá se fungovala lépe, 

v některých spíše vůbec ne. Jedna respondentka si výslovně stěžuje na problematickou spolupráci 

s lékaři v psychiatrických ambulancích a na těžkosti s oslovováním potenciálních rodičů.  

„A co mě nejvíc trápí, je to, že i když o nás vědí tady všichni, tak od většiny těch lékařů v podstatě 

není žádný podnět, aby nám posílali nějaký mladší rodiče... My jsme ze začátku obešli 

psychiatry, seznámili jsme je s tou naší činností. Já vím, že oni mají svojí práce dost, natož aby 

nám někoho posílali .. Za poslední rok máme dvě nový členky, ale ty obě to objevily tak, že si to 

samy našly na internetu.“ (R5) 

Určitá propagace skupiny je nezbytná, nicméně přílišná medializace skupiny může mít také svá rizika. 

Například se začne hlásit více rodičů, než skupina může pojmout, nebo potenciální zájemci nemusí být 

vhodní pro tento typ skupiny, na setkání může přijít kdokoliv z ulice apod.  

„Ti noví lidi přicházejí v poslední době, protože se zveřejnil v místním deníku článek, že existuje 

tato skupina, do toho mě naťukla ta organizace. Na základě toho pořád lidé volají ... To jsem si 

i říkala, že to už je dost, když je nás moc ve skupině, tak to nejde.“ (R4) 

2.6 Udržení nového člena ve skupině 
Většina dotázaných koordinátorek se shoduje, že je poměrně časté, že nový rodič nebo jiný rodinný 

příslušník, přijde na jedno nebo dvě setkání, ale pak už se do skupiny nevrátí. Respondentky uvádějí 

různé důvody, proč tomu tak může být. Vychází při tom jak z rozhovorů s těmito rodiči, pokud měly 

možnost se s nimi znovu setkat, např. při individuální konzultaci, tak i z dalších vlastní zkušenosti.  

Mezi nejčastěji zmiňované důvody, které rodiče odrazují od setrvání ve skupině, patří určitá 

„nepřipravenost“ rodičů na skupinové sdílení, která pramenní nejspíše z toho, že ještě nejsou smířeni 

se svou situací. Přestože první setkání je obvykle pro tyto nové rodiče hodně podpůrné a pomocné, oni 

sami upřednostňují individuální konzultace, pokud je tato možnost.  

„Na druhou stranu já ty mladší rodiče chápu, když syn onemocněl, jak dlouho trvalo, než já jsem 

to přijala. Já jsem si dlouho říkala, že se mě to netýká, že to není tak vážný a taky jsem tyhle 

věci nevyhledávala. A do toho spolku jsem přišla, když už syn byl nemocný takových deset let. 

Takže potom teprve jsem se do toho zapojila. Chápu, že třeba ty rodiče jsou odtažitý v tom 

smyslu, že si myslí, že oni to nepotřebují, že to jejich dítě se z toho dostane.“ (R6) 

Dalším důvodem jsou omezené časové možnosti zejména zaměstnaných rodičů (někteří pracuji na 

směny), pro jiné rodiče je zase obtížné dojíždět (vzdálenost, neexistence vhodného spojení a apod.), 



 

27 
 

nebo do skupiny prostě nechtějí docházet. Nicméně se ukazuje, že jsou ochotnější nechat se 

informovat ohledně akcí, které svépomocná skupina organizuje, například výlet nebo přednášky. 

Těchto akcí se někdy i zúčastní, ale o pravidelné docházení do skupiny nemají zájem. Jiný důvod se 

může také týkat nevyhovující náplň skupiny, zvláště u pracujících rodičů je čas velmi cenná komodita, 

takže pokud jim náplň přijde nezajímavá či obecně nemotivující, pak setkávání ve skupině pokládají za 

„ztrátu času“. 

„Teď je tady další generace, sendwichová generace, která se musí živit. Ta to potřebuje efektivní 

zacházení. Nějaký vykecávání je vytáčí, ono je to uráží, že si ty lidi neuvědomují, že je okrádaj o 

jejich čas. A tak nepojedou někam další dvě hodiny, aby tam poslouchali pořád to samý.“ (R2) 

Jiným slabým místem pro zařazení a udržení nově příchozích rodičů se jeví kapacita svépomocné 

skupiny. Pro zachování koherence a funkčnosti skupiny je 12 stálých účastníků maximálně možný 

počet. Skupinu tedy nelze kontinuálně rozšiřovat a zároveň zachovat důvěru a pocit bezpečí, které jsou 

nezbytné pro vzájemné sdílení. Narůstající zájem rodičů o vstup do svépomocných skupin je na jedné 

straně potěšující, na straně druhé vzbuzuje nejistotu ohledně umístění dalších zájemců. Tyto obavy 

deklarují tři respondentky.  

„Až toto nastane...tak možná bude potřeba vymyslet ještě něco, kam ty lidi nasměrovat. Protože 

možná tam bude potom nástup zájemců a nebude už, kam je odkázat. To ještě nenastalo. Uvidíme 

podle situace, ta možnost tady hrozí, že nebudeme mít, kam je dál poslat, ale něco snad 

vymyslíme.“ (R7) 

V jedné organizaci pracují s modelem dvou svépomocných skupin. Menší, komornější skupiny s častější 

frekvencí setkávání pro rodiče, kteří jsou právě na začátku své zkušenosti s duševně nemocným 

dospělým dítětem. V této skupině se především sdílí a je označována jako podpůrná. Rodiče v ní 

nezůstávají dlouhodobě. Po nějaké době mají rodiče možnost přejít do svépomocné skupiny, kde je již 

zařazen i edukační program. Je to zřejmě jedna z možností, jak jednak nabídnout specifickou podporu 

novým rodičům, a jednak zajistit větší obměnu svépomocné skupiny (pokud je to žádoucí). 

2.7 Přínosy svépomocných skupin 
Svépomocná skupina je v mnoha směrech přínosná jak pro rodiče, kteří ji navštěvují, tak i pro samotné 

koordinátory. Účastníkům poskytuje především bezpečný a chápající prostor pro sdílení, umožňuje jim 

dozvědět se nové informace, odpočinout si a nabrat další síly a případně pracovat na sobě samých. 

Koordinátorům pak vedení skupiny přináší jednak dobrý pocit, že mohou pomoci jiným rodičům, ať už 

sdílením nebo předáváním informací, jednak obohacení ve smyslu sebereflexe vlastního přístupu ke 

svému duševně nemocnému blízkému.  

Sdílení a podpora 

Jednoznačně největší přínos svépomocné skupiny rodičů vidí respondentky v možnosti pečujících sdílet 

své zážitky a pocity s lidmi, kteří mají stejné nebo podobné zkušenosti. Vzhledem k tomu, že duševní 

onemocnění je ve společnosti stále tabuizované téma, nemají pečující možnost o svých pocitech a 

problémech otevřeně mluvit a často se setkávají s nepochopením i ve své vlastní rodině. Svépomocná 

skupina jim poskytuje mnohdy jediné bezpečné prostředí, ve kterém mohou promluvit bez obav 

z neporozumění nebo dokonce odsouzení. V této souvislosti respondentky opakovaně zmiňují rozdíl 

mezi městem a vesnicí, kde je stigma duševního onemocnění mnohem silnější. Se sdílením je spojená 

i vzájemná podpora pečujících, kteří do skupiny docházejí. Podporu jim může přinášet už jen samotný 

fakt, že v této situaci nejsou sami. 
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„Význam toho spolku je největší v tom, že se můžeme setkávat, že můžeme sdílet ty svoje 

zkušenosti, i to trápení a ty bolesti, protože ten, kdo nemá v rodině duševně nemocnýho, tak to 

nikdy nepochopí. Ty rady z okolí jsou vždycky takový, že by bylo lepší, kdyby vůbec nebyly.“ (R5) 

 „A hodně rodičů je z takových těch vesniček, kde to je přece jenom trošku jiný než ve městech. 

Oni třeba řeknou, že zase ten syn je na tom špatně, odvezla ho sanitka, byli tam policajti. Oni 

se z toho tady vypovídají. Jsou rádi, že to můžou říct, protože u nich na vesnici to říct nemůžou. 

Takže bezpečí, porozumění, ty lidi jsou na stejný vlně.“ (R1) 

„„..je velice těžké říct to cizímu člověku a on vás stejně nikdy nepochopí. Moje nejlepší 

kamarádka nedokáže pochopit, co zažívám, i když to se mnou zažívá mnoho let, nebo snaží se 

o to. Ale matce s tou její osobní zkušeností nemusíte nic dlouho vysvětlovat, ona ví, jak se cítíte. 

To je jedna z těch nejpodstatnějších věcí, a to jim pomáhá.“ (R3) 

Informace a edukace 

Dalším přínosem pro rodiče docházející do svépomocné skupiny, jak již bylo zmíněno, je možnost získat 

informace, které potřebují, ať už skrze edukační přednášky, nebo od ostatních rodičů nebo přímo od 

koordinátora. Rodiče se chtějí dozvědět více o nemoci svého dítěte, o medikaci, o tom, jak s ním 

komunikovat, na koho a kdy se obrátit, jak získat informace ale i jak řešit sociální příspěvky nebo právní 

otázky atp.  

Relax, odpočinutí si od tématu 

Svépomocná skupina ale pomáhá i tím, že se neřeší jen téma života s duševně nemocným blízkým, ale 

i témata zcela odlišná a nesouvisející. V tomto směru velmi pomáhají společné neformální výlety nebo 

víkendové akce, které nejsou tolik zaměřené na edukaci a nemají přesný program. Při těchto aktivitách 

mohou rodiče mezi sebou navázat bližší, přátelské vztahy. 

„…takže pro ně je důležitý mít možnost jenom pobýt v prostředí, kde se o tom můžou bavit. Ale 

já se snažím, abychom se i zasmály, aby se tam těšily, že nebudeme úplně strašně vážně 

všechno rozebírat, ale že si uděláme takovou pěknou hodinku.“ (R7) 

„…není to primární, aby se o tom furt mluvilo, chceme i něco jinýho, doma toho máme dost a 
my chceme…jakože relax.“ (R1) 

 

„.. my se staráme o ty děti hlavně psychicky, oni jsou fyzicky zdravé a my je furt tak jako 

střežíme, celý den jsme ve střehu, takže my potřebujeme nějaký relax, když si popovídáme, to 

je výborné.“ (R4) 

Psychoterapeutická podpora 

Vedle výše zmíněného se svépomocné skupiny mohou zaměřovat na intenzivnější a dlouhodobější 

práci s rodiči v podstatě na psychoterapeutické úrovni. Tento přístup (zatím  zdá se) není příliš 

rozšířený. V našem souboru se takovým způsobem práce s rodiči zabývá v podstatě jedna 

koordinátorka, která vede dvě skupiny. Rodiče se v rámci setkávání věnují obzvláště „práci na sobě 

samých“. Předpokladem je primárně uzavřená skupina, motivovaní rodiče a přítomnost 

spolupracujícího psychologa. Nicméně přítomnost psychologa na  setkání skupiny zmiňují další 3 

respondentky. Obecně je psychologická podpora pečujících pokládána za nedostatečnou.  

„...chtěla jsem na sobě pracovat a chtěla jsem i takové lidi do skupiny, kteří by chtěli sami 

svépomocně na sobě pracovat. Nejen abychom sdíleli a povídali si, ale šli jsme i do těch 

traumat. Nechtěla jsem si jen dát kafíčko a pokecat a odejít, chtěla jsem to pojmout více 
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psychoterapeuticky, je to zřejmě odlišné od ostatních skupin… moje moto je, že tím, jak 

pomáháme sobě, pomáháme i těm ostatním. Když já změním nastavení, tak to „dítě“ to pozná, 

a pomůžu sobě i rodině.“ (R2) 

Přínos pro koordinátory svépomocných skupin 

Mezi přínosy práce se svépomocnou skupinou pro samotné koordinátory je zmiňován zejména pocit 

uspokojení z pomoci ostatním rodičům. Nejde pouze o možnost sdílení, vyslechnutí či podporu, ale i o 

poskytování často praktických a nápomocných informací (na koho se obrátit při řešení nějaké konkrétní 

situace apod.) Jindy respondentky mluví o obohacující zkušenosti sebepoznávání, kterou jim přináší 

setkávání s jinými rodiči a s jejich životními příběhy.  

„Mně to přineslo i takový naplnění. Člověk jak je v důchodu, tak jen zahrádka a domácnost a 

ten syn nemocnej. Takhle mi připadá, že dělám něco užitečnýho, alespoň mám z toho takový 

pocit.“ (R6) 

„Ráda bych vzkázala, že jestli do toho má někdo chuť, tak se toho nemá bát, vždycky to určitě 

bude léčit i toho člověka, který sám pomáhá. Je to vždycky proces na obou stranách, je to 

oboustranné, já pomáhám, ale zároveň je mně tím pomáháno. Ten přínos je velký pro obě 

strany.“ (R3) 

„Mně to pomohlo i v tom, že i já sama jsem začala nad sebou přemýšlet, sama jsem si ujasnila, 

co dělám blbě.“ (R8) 

 

Role koordinátora a zároveň peer pečovatele 

Na tomto místě je ještě vhodné zmínit některá pozitiva, která vychází z kumulace role peer pečovatele 

a koordinátora svépomocné skupiny, která působí pod organizací. Některé respondentky zmiňují, že 

rodiče pozitivně vnímají, když skupinu vede „jeden z nich“, spíše než např. sociální pracovník, vůči 

kterému nemusí mít rodiče primární důvěru, vzhledem k tomu, že jejich situaci nezná „na vlastní kůži“. 

Fakt, že moderátor skupiny má podobné zkušenosti, je pro rodiče důležitý právě ve smyslu 

bezprostředního sdílení a pochopení jejich situace. Pokud je v kompetenci peer pečovatele i 

poskytovaní osobních konzultací rodinným příslušníkům, spočívá přínos na jedné straně v možnosti 

podpořit ty rodiče, kteří se z různých důvodů nechtějí nebo nemohou účastnit svépomocné skupiny. 

Na straně druhé se stává vhodným prostředníkem pro získávání potenciálních rodičů do svépomocné 

skupiny.  

Jeho role může být přínosná také v tom, že zprostředkovává jakousi „komunikaci“ mezi organizací a 

samotnými rodiči. Pracovníkům organizace přináší pohled rodičů a rodičům zase pohled sociálních 

pracovníků. Vzhledem k tomu, že rodiče nejsou klienti organizace, nemusí dostatečně chápat systém 

fungování organizace (případně s ním nemusí souhlasit), a peer pečovatel jim ze své pozice může 

předat větší vhled.  

„Ta skupina se scházela jednou měsíčně, vedená sociálním pracovníkem, nebyl tam hlavní ten 

rodič, který by to vedl …nic mi to nedávalo, času jsem měla málo.“ (R3) 

2.8 Slabá místa svépomocných skupin 
Vedle přínosů mohou mít svépomocné skupiny i své menší či větší nedostatky nebo i jistá rizika. 

Z rozhovorů se ukazuje, že jich není mnoho a obvykle nejsou vnímána jako významná, nicméně je na 

místě je zmínit.  

Rodiče narušitelé  
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Mají-li respondentky uvést nějaká slabá místa svépomocné skupiny, pak nejčastěji hovoří o 

problémech s tzv. „narušiteli“. Typicky se jedná o rodiče, kteří se snaží za každou cenu prosazovat svůj 

názor, nemají zájem o naslouchání ostatním a nechtějí spolupracovat. Toto riziko se v podstatě 

vyskytuje v každé skupině, která je otevřena nově příchozím. Koordinátor skupiny nemusí nově 

příchozího rodiče znát, a tudíž neví, s čím na skupinu přichází. Vzniklá situace je nepříjemná především 

pro koordinátora skupiny, který se musí s tímto typem rodiče vypořádat a situaci ustát. Pokud se jedná 

o nově příchozího, pak se problém obvykle vyřeší tím, že na další setkání již není pozván. Nicméně 

narušitel může být o pravidelný člen skupiny, který opakovaně a důrazně přináší své téma, čímž brání 

ostatním v otevírání jejich témat. Řešení této situace je samozřejmě složitější. Není zřejmě lehké 

vyloučit stálého člena skupiny (například s příchodem nového koordinátora se může situace 

zkomplikovat), vždy je třeba jisté opatrnosti, tím spíše, pokud je jeho dítě klientem organizace.  

„Jednou se stala pro mě hrozná situace, když tam přišel nový tatínek a celou skupinu úplně 

pobořil …mluvil hrozně sprostě, já nebyla vůbec schopná ho ukormidlovat, to byl jeho monolog 

a všichni byli zděšení. Pak byl odejit.“ (R1) 

„…a z pohledu nás všech to tam tak jako narušoval, protože ať jsme probírali, co jsme probírali, 

tak to skončilo u toho, že tenhle pán nastolil to své téma .. a on tady tímhle tím, že tam pořád 

tlačil tu svou agendu, narušil i tu atmosféru důvěrnosti, kdy si tam ti rodiče stěžovali na nějaký 

osobnější věci nebo zkušenosti. Protože když vždycky za každých okolností vyrukoval tady 

s tímhle, tak pak ty rodiče to moc nebavilo, nebo necítili se na to, aby si tam řešili osobnější 

věci.“ (R7) 

Příliš častá obměna skupiny 

Možným rizikem pro fungování svépomocné skupiny může být i větší fluktuace nově příchozích členů. 

Stálí členové pak mohou mít po určité době pocit, že neustále řeší stejná témata a opakovaně investují 

svou podporu do nově příchozích, kteří však skupinu již znovu nenavštíví. V důsledku toho se jim 

nedostává čas na sdílení svých vlastních témat, což je může demotivovat v setrvání ve skupině. 

Případně se může narušit důvěra v rámci skupiny, pokud se řeší citlivější témata i před nově příchozími 

nebo rodiči, kteří nechodí moc často. Tito rodiče se navzájem neznají a mohou mít obavy z úniku 

důvěrných sdělení.  

„... a tam se dělo to, že vždycky tam přišel někdo zvenku a jak je nešťastnej, jo, my to chápali.. 

Ale když pořád chodili ty nový lidi a už příště nepřišli, tak nám přišlo, že nás choděj tak jako 

vysát. Vlastně mě to pak přestalo úplně motivovat tam chodit.“ (R3) 

„Ale když tam přijdou ti, co tam nechodí častěji, a někdy ty témata, co řešíme jsou citlivý pro 

nás pro všechny, tak je to vždycky nebezpečný, protože nevíte, jaký jsou ty lidi.“ (R2) 

Příliš malá obměna skupiny 

A naopak někdy může být malá nebo žádná obměna členů skupiny vnímána jako riziko pro zdravé 

fungování skupiny. Pokud je smysl skupiny vnímán jako pomoc rodičům v akutní nebo aktuální situaci, 

kteří mají potřebu něco ve svém životě změnit a posunout se v řešení vlastní situace dál, pak 

dlouhodobé setrvávání stálých členů, kteří do skupiny dochází především proto, aby se setkávali 

s ostatními, může být nahlíženo jako bariéra pro práci s novými motivovanými rodiči. Pokud  začne být 

svépomocná skupina vnímána jako příležitost pro rodiče více na sobě pracovat, pak s tím mohou mít 

dlouhodobí členové problém. Tito rodič rozhodně potřebují podporu, ale jiného typu než noví 

motivovaní rodiče.  Tento problém rovněž úzce souvisí i s kapacitou svépomocných skupin.  
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„Mně přijde důležitý, aby tam ten duch skupiny zůstával zachován, ale aby se lidi obměňovali 

s tím, že ti, kteří jsou tam dlouho, tak mi přijde, že oni už nás až tak nepotřebují, už je to takový 

zamrzlí. To jsou ti, kteří už deset let řeší stejný problém, ale my už jim nemáme moc co dát. Už 

nevíme, jak jim pomoct.“ (R7) 

Obavy z dalšího fungování skupiny 

Mezi rizika lze řadit i otázku udržitelnosti svépomocné skupiny v blízké budoucnosti. V několika 

případech existuje nejistota ohledně budoucího fungování samostatné svépomocné skupiny. Chybí 

totiž vhodný rodič, který by převzal vedení skupiny. Ale možná lze mluvit o obecném problému 

zastupitelnosti koordinátora skupiny. Ukazuje se, že především samostatné skupiny do značné míry 

stojí a padají s koordinátorem skupiny, který za sebe obvykle nemá žádnou náhradu. Budoucnost 

skupiny se může zdát problematická i z hlediska ukončení tohoto projektu. Jedna z respondentek si 

v této souvislosti klade i otázku dalšího financování, tedy i osudu, skupiny. 

„Opravdu tam nevidím nikoho, kdo by to vzal, proto bych hrozně chtěla, aby přišli mladší lidi, který 
by viděli tu užitečnost, poznali to a vzali to, takový určitě jsou mezi rodičema, ale já se k nim 
nedostanu.“ (R5) 
 
„Pokud to skončí ten projekt, tak se budu muset nějak živit..já jsem se bála toho, že já ty lidi 
namlsám a pak to skončí a já v tom nebudu moci pokračovat….od začátku ty lidi vědí, že se neví, co 
bude.“ (R2) 

 

2.9 Edukace rodičů 
Celkově převažuje názor, že edukace pečujících o duševně nemocného blízkého je potřebná, žádaná a 

měla by být pečujícím nabízena. Jak bylo uvedeno výše, edukace je považována za důležitý přínos 

svépomocné skupiny. Členové svépomocných skupin jsou obvykle pravidelně dotazováni, která témata 

je zajímají a na která by se chtěli v rámci skupiny více zaměřit. Respondentky uváděly různé oblasti 

zájmu pečujících. Nejčastěji zmiňovaná byla témata, které souvisí se sebeobětováním („co mám dělat, 

abych se nezbláznila“), s medikací duševně nemocného blízkého, s porozuměním jeho nemoci, s 

otázkami sociálního zabezpečení nebo s osamostatněním jejich blízkého („co s ním bude, až tady 

nebudou“).  

„První, co rodiče řeší, je, co bude, když oni tady nebudou. To bylo jedno z prvních, co jsme řešili, 

aby ty děti pustili, aby jim dali svobodu.“ (R2) 

Potřeby rodičů, z hlediska edukace, se však liší podle toho, v jaké fázi péče o duševně nemocného 

blízkého se zrovna nacházejí. Rodiče, u jejichž dítěte bylo duševní onemocnění nedávno odhaleno a 

jsou v počátcích péče o něj, vyhledávají jiný druh informací než rodiče, kteří již mají s péčí 

dlouhodobější zkušenost.  

V první fázi, když dítě onemocnění, potřebují rodiče hlavně porozumět nemoci samotné, tzn. tomu, co 

vlastně jejich dítěti děje, proč se tak chová, jak s ním mají komunikovat. Názor, že od lékařů informace 

spíše nedostanou a na internetu je jich zase až příliš, je sdílen většinou respondentek. 

„Mělo by to vycházet právě od lékařů, když tam mají pacienty, mají tam i rodiče. A měli by je 
prostě nějak směrovat na to, aby se taky vzdělávali, aby o tom víc věděli, protože informace, co 
rodiče dostanou v nemocnici, jsou nula nic. Prostě, aby se to nějak podchytilo, aby rodiče se 
k těm informacím dostali… Tohle si myslím, že chybí, a to by mělo pro rodiče být. Když  propukne 
ta nemoc, aby dostávali daleko víc informacíe, než dostávají.“ (R5) 
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„Ze zkušenosti vím, že by je zajímalo, jak třeba s těma lidma komunikovat, jak jim pomáhat, 
aby fungovali v rámci svých možností. Ze začátku určitě řešit věci jako je medikace, návštěvy 
doktora, ze začátku ten člověk potřebuje, aby ho někdo tzv. vedl za ručičku, aby měl možnost 
se seznámit s tím, co vlastně ta péče bude chtít.“ (R7) 
 

„To by nebylo špatné něco takového pro ty rodiče speciálně šité na míru, udělat, ne přednášky 

o lécích, ale vyloženě o té péči nějaký kurz. Tam jde spíš o to, jak se k nim chovat k těm 

nemocným, abychom je dostali, kam potřebujeme. Někdo prostě se rozčílí a to není dobré, já 

už to vím, taky to nevydržím někdy a křičím, ale musí se to spíš diplomaticky u nich.“ (R4) 

Později, když už u dítěte proběhla léčba, se rodiče začínají zajímat o další témata, už tolik nepotřebují 

všeobecnou edukaci, vyhledávají spíše konkrétní informace, zajímají je příklady z praxe, nebo 

informace ohledně reformy, případně informace o možnostech relaxace, o různých podmínkách v 

psychiatrických nemocnicích atp. U dlouhodobě pečujících není taková poptávka o témata, která se 

týkají „návodu“na péči. Mají již své odzkoušeno a zažito a velmi pravděpodobně svůj přístup nebudou 

měnit.  

„Měli jsme besedu s lékařkou, která s nimi probírala konkrétní léčbu jejich dítěte, tak to je 

zajímalo…Oni chtěj konkrétní věci, protože oni už vědí …už něčím prošli a rozhodně je zajímá 

zkušenost kolegy.“ (R2) 

Vedle edukace by měla být rodičům a příbuzným pečujícím o duševně nemocného blízkého 

zprostředkována psychologická podpora, ať už na začátku péče při propuknutí onemocnění nebo v 

pozdější fázi péče. Individuální terapie, pokud o ně rodiče mají zájem, jsou však kvůli vysokým finanční 

nárokům nebo horší dostupností těchto služeb v dané lokalitě často nedosažitelné. Někdy je to řešeno 

alespoň přítomností psychologa na setkání svépomocných skupin. Ale obecně je právě nabídka 

psychologické podpory rodičům pokládána za nedostatečnou. 

„Hodně těch rodičů třeba chodí k psychiatrovi, co znám. To je tak náročné, to, co zažíváme.“(R4) 

 
„Hodně důležitá je ta psychologická pomoc, protože vím, že já taky nedělám všechno dobře a že 
neděláme všichni všechno dobře, ale…rodiče tam nechodí, protože to stojí strašně peněz, je to 
záležitost financí ...ale říkám, že ta psychologická podpora by byla velmi důležitá pro ty pečující, 
který už dlouhodobě pečují.“ (R5) 
 

2.10 Advokacie a stigmatizace 
 

Z rozhovorů vyplývá, že rodiče většinou nemají větší zájem se sami veřejně angažovat na podporu 

duševně nemocných a rodičů samotných. Advokační aktivity rodičů a příbuzných nad rámec setkávání 

a akcí ve svépomocné skupině jsou spíše výjimečné, přestože rodiče sami často narážejí na nejrůznější 

bariéry v rámci systému péče o duševně nemocného dospělého a vnímají společenské stigma, které s 

sebou duševní onemocnění jejich příbuzného přináší. Svou roli jistě hraje vytíženost péčí o duševně 

nemocného příbuzného a nároky, které s sebou péče přináší. Ze začátku jsou rodiče obvykle 

onemocněním zaskočeni a snaží se s touto skutečností vyrovnat, později jsou zase dlouhodobou péči 

vyčerpaní. Na veřejnou angažovanost, pokud by o ní vůbec uvažovali, jim nezbývá energie a čas a dost 

možná jim brání i obavy z možného prohloubení společenského stigmatu v důsledku většího veřejného 

zapojení. Ukazuje se totiž, že mnozí rodiče se snaží svou situaci před svým okolím tajit, pokud to jde. 

Svépomocná skupina tak z pohledu rodičů i koordinátorů nemá primárně být místem, kde by se rodiče 

sdružovali za účelem advokačních aktivit, ale má pro ně být především bezpečným útočištěm.  
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„.. noví rodiče jsou takoví vděční, že něco vůbec existuje (pozn. svépomocná skupina), jsou rádi, že 
můžou s někým o tom mluvit, protože před tím okolím to asi tají.“ (R4)  
 
„Jsou strašně rádi za ty rady, za všechno, ale prostě jde vidět, že se nechtějí oficiálně sdružovat 
s někým, kdo má to stigma, protože to fakt trvá ...oni jsou třeba v začátcích toho svého problému, 
kdy si teprve všimnou, že nějaký problém mají, teď hledají radu, ale nechtějí se s tím vyloženě 
identifikovat.“ (R8) 
 
„... opravdu se mají podporovat v takových těch věcech, který by rodičům udělaly radost a který by 
byly jenom o nich, aby se to pořád nespojovalo s tou nemocí.“ (R1) 
 

Na druhou stranu sami koordinátoři svépomocných skupin jsou velmi často aktivní i ve veřejném 

prostoru. Působí například v různých koordinačních či pracovních skupinách, ať už na místní nebo 

krajské úrovni, účastní se konferencí atp. Někteří z nich mají pocit že, jak postupuje reforma 

psychiatrického systému, tak se potřeba spolupráce ze strany státní správy, zdravotních nebo 

sociálních služeb s rodiči dospělých dětí s duševním onemocněním zvyšuje nebo alespoň bude 

zvyšovat. 

 

2.11 Přínosy kurzu a projektu  
Respondentky, které absolvovaly kurz pro peer pečovatele, byly s jeho průběhem i náplní spokojeny. 

Vedle nových informací byla oceňována práce s příběhem peer pečovatele, setkávání s ostatními 

účastníky, získání nových kontaktů a předávání zkušeností.  

 

Následné propojení jednotlivých koordinátorů v rámci tohoto projektu, ať už při supervizích či 

společných víkendových akcích, a možnost vzájemného předávání zkušeností s koordinováním 

svépomocné skupiny je pokládáno za zásadní přínos pro jejich práci. Vzájemná podpora či konzultace 

s jinými koordinátory svépomocných skupin jsou velmi důležitou přidanou hodnotou tohoto projektu, 

která jistě přetrvá i po jeho skončení. Funguje i jako důležitý motivační prvek pro setrvání na pozici 

koordinátora skupiny.  

 

Projekt rovněž přinesl nabídku kvalitních přednášek, které mohli koordinátoři využít v rámci 

edukačních aktivit pro rodiče. Tato možnost byla hodnocena velmi pozitivně zvláště koordinátory ze 

samostatných skupin, které bojují s finančními prostředky pro zajištění kvalitních a tématicky 

různorodých přednášejících.  

„Hrozně mi pomohl ten kurz, tam jsme zpracovávali ten příběh. Slyšela jsem různé zpětné vazby 
od kolegů, co tam byli. Byla tam spousta věcí, který mě inspirovaly.“ (R2) 

 
„Já jsem strašně ráda, že tyhle kontakty mám. Já prostě, když si nevím rady, volám tyhle starší 
a zkušenější, ony mi pomůžou, poradí a já to předávám dál.“ (R8) 
 
„Určitě by to mělo být podporovaný. Řeknu vám, že bez té podpory by se to vedlo hrozně těžko. 
Nevím, jak bych já dál fungovala, to by potom bylo jenom o tom sdílení, já bych nedostávala 
nový informace, neměli bysme nový podněty.“ (R5) 

 

2.12 Shrnutí a doporučení 
 

Svépomocné skupiny 

• Hlavním smyslem a cílem svépomocných skupin je sdílení, podpora a předávání informací a 

kontaktů.  
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• Edukace je rovněž součástí setkávání a do jisté míry je to přidaná hodnota pro rodiče, kteří 

mají zájem dozvídat se nové informace. Typ vyhledávaných informací se liší podle toho, zda se 

rodiče a příbuzní nacházejí ve fázi propuknutí duševní nemoci u jejich blízkého nebo zda se 

jedná o rodiče a příbuzné, kteří pečují již delší dobu. Rodiče, kteří jsou na začátku péče 

potřebují hlavně informace, které se týkají duševního onemocnění, medikace, praktických rad, 

jak přístupovat k nemocnému v různých fázích onemocnění, na koho se obrátit pro pomoc a v 

pozdější fázi i informace o tom, jak získat příspěvek na péči, případně o jakou sociální podporu 

lze požádat. Rodiče, kteří již pečují delší dobu, vyhledávají mnohem konkrétnější a cílenější 

informace, zajímají je příklady z praxe, informace o probíhající reformě nebo i informace o tom, 

jak si zajistit podporu pro sebe. V neposlední řadě je nabídka přednášek pro rodiče jedním ze 

způsobů, jak svépomocnou skupinu přiblížit dalším rodičům a rozšířit témata, se kterými 

skupina pracuje. 

• Skupina rodičům zprostředkovává i odpočinutí si od tématu duševní nemoci, ať už tím, že si 

rodiče volí relaxační témata nebo tím, že jsou organizovány neformální víkendy a výlety, které 

umožní rodičům navázat mezi s sebou bližší vztahy, někdy i s přesahem do soukromého života.  

• Některé skupiny se více orientují na psychoterapeutickou podporu rodičů, kteří na sobě chtějí 

více pracovat. 

• Advokacie rodičů a příbuzných a jejich duševně nemocných blízkých zatím není běžnou 

součástí programu setkávání svépomocných skupin, a zdá se, že  po ní není ani větší poptávka. 

• Svépomocné skupiny jsou obecně značně různorodé, ať už se to týká věkového složení 

účastníků, frekvence nebo náplně setkávání atp. Vliv na složení skupiny má i osobnost 

koordinátora a jeho způsob vedení skupiny. Svépomocné skupiny se ve svém fungování 

určitým způsobem odlišují také podle toho, zda jsou zcela samostatné nebo zda působí pod 

záštitou neziskové organizace. V rámci organizace je třeba se přizpůsobit nataveným 

pravidlům, ale zase poskytují zázemí pro setkávání a případně nabízejí i podporu a zpětnou 

vazbu koordinátorovi. Tyto skupiny jsou primárně určeny rodičům klientů organizace. 

Samostatné skupiny dávají koordinátorovi větší svobodu v tom, jak setkávání rodičů uchopí, a 

jsou otevřené pro všechny rodiče (podle kapacity).  

• Problémy, kterým v současné době svépomocné skupiny čelí, se týkají zejména těchto oblastí:  

- jak rozpoznat a pracovat nebo se vyvarovat rodičů-narušitelů a jak řešit ve skupině 

konfliktní situace 

- příliš velká fluktuace členů skupiny, která narušuje koherenci skupiny a podkopává 

vzájemnou důvěru nezbytnou pro citlivá sdělení 

- a naopak příliš nízká fluktuace členů skupiny, která může vést až k jakémusi ustrnutí 

skupiny, kdy se řeší stále stejná témata, a nově příchozí rodiče, kteří mají potřebu na sobě 

více pracovat, ve skupině nesetrvávají 

- obavy z dalšího fungování skupiny spojené jak s financováním, tak s nedostatkem rodičů 

ochotných převzít roli koordinátora 

- větší zájem rodičů, než je kapacita skupiny  

- obavy z úniku sdělených informací 

Projekt 

• Projekt přinesl nabídku kvalitních přednášek a přednášejících, ze kterých si rodiče mohli vybírat 

témata, která je zajímají. Podnětné přednášky mají potenciál otevírat v rámci skupiny nová 
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témata a tím dále podpořit účastníky. Rovněž dávají příležitost seznámit se svépomocnou 

skupinou, ať už z řad nově příchozích nebo z řad pasivních členů, kterým jsou informace o 

akcích zasílány, nicméně na skupinu příliš nedochází.  

• Projekt umožnil společné víkendové akce pro rodiče a koordinátory z různých svépomocných 

skupin, díky kterým se rodiče sblížili, a to i napříč různými skupinami. Některé skupiny následně 

začaly samy organizovat výlety či víkendové pobyty a začaly se mezi s sebou navštěvovat. 

• Projekt také dodal koordinátorům motivaci, inspiraci, výměnu zkušeností a možnost vzájemné 

podpory ve vedení svépomocných skupin, a to jak díky supervizím, tak právě i díky setkávání 

na víkendových akcích či konferencích. 

Doporučení 

 Podpořit svépomocné skupiny na úrovni finančního zajištění nebo zprostředkování přednášek 

či přednášejících, víkendových stmelujících/relaxačních pobytů pro rodiče, nebo i prostoru pro 

možnost scházení 

 Zajistit dostupnou a širokou nabídku edukace pro pečující rodiče a příbuzné, i mimo 

svépomocné skupiny, ale ideálně ve spolupráci s nimi 

 Podporovat šíření informací o existenci svépomocných skupin (mezi lékaři, v psychiatrických 

léčebnách ..), tak aby se dostaly mezi potřebné rodiče a byly respektovány, nebo alespoň 

přijímány, odbornou veřejností 

 Rozšířit nabídku psychologické/psychoterapeutické pomoci rodičům, zvážit minimálně 

přítomnost psychologa ve skupině 

 Podporovat setkávání koordinátorů jednotlivých svépomocných skupin, zajistit vzájemný 

kontakt a zprostředkování zkušeností s vedením skupiny, který zvyšuje motivaci koordinátorů 

a podporuje rozvoj svépomocných skupin 

 Podporovat zakládání nových skupin a udržování stávajících a zaměřit se na tyto oblasti 

o jak pracovat s dlouhodobě pečujícími rodiči ve svépomocné skupině 

o jak získávat nové rodiče do skupiny, jak rodiče eventuálně angažovat pro práci 

koordinátora skupiny, pro advokacii 

o jak získat finance na přednášky či jiné skupinové aktivity (zvláště v případě 

samostatných skupin) 

o jak řešit situaci většího zájmu rodičů, když už je kapacita skupiny naplněna 

 Otevřít téma, jakým způsobem ověřovat/komunikovat s nově příchozími neznámými rodiči, 

nebo nabídnout kurz pro koordinátory na téma, jak pracovat s „konfliktními rodiči/narušiteli 

ve skupině“ (např. techniky, jak zvládat konfliktní/nepříjemné situace ve skupině) 

 Otevřít téma možného úniku důvěrných informací, a tím hledat způsoby, jak mu předcházet 
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3 Evaluace implementace tréninkového zaměstnání na pozici peer 

pečovatele 

Mgr. Lucie Žáčková 
 

3.1 Úvod 
Tato část evaluační zprávy je jedním z výstupů projektu „Podpora neformálních pečovatelů duševně 

nemocných – Vykročení ze začarovaného kruhu“. Cílem této části je zmapovat proces a výsledky 

zavádění tréninkového zaměstnání na pozici peer pečovatele (PP) v praxi a vyhodnotit efekt tohoto 

tříletého projektu. Výzkum zjišťoval zejména pozitiva a negativa související s implementací pozice peer 

pečovatele a to, jak z pohledu formální péče, tj. poskytovatelů služeb, tak z pohledu samotných peer 

pečovatelů.  

Projekt vychází z obecně uznávané skutečnosti, že ti, kteří vydrželi a překonali těžkou životní situaci, 

mohou poskytnout užitečnou podporu, povzbuzení, naději ale mentorství jiným, kteří se nacházejí 

v podobné situaci.1 Peer podpora je tedy důležitý prvek, který je možné úspěšně využívat v mnoha 

různých rolích a situacích v systému péče o duševně nemocné. V ČR se již podařilo zavést pozici peer 

konzultanta, pozice peer pečovatele je do značné míry analogická, i když má samozřejmě svá specifika. 

Přidanou hodnotu peer pečovatele pro neformální péči lze doložit zdokumentovanými zahraničními 

zkušenostmi. Podle nich přínosy role peer pečovatelů spočívají zejména v podpoře zvládání těžkostí, 

propojení skrze sdílenou zkušenost a nalézání východisek. Z pohledu neformálních pečujících je peer 

podpora vnímána pozitivně především proto, že jim pomohla lépe se starat o sebe i lépe zvládat svou 

pečovatelskou roli.2 Tento výzkum se zaměřoval především na zjištění efektu zavádění pozice peer 

pečovatele na systémové úrovni a vliv na neformální péči zkoumal zprostředkovaně. 

Cíle výzkumu: 

▪ Zjistit zkušenosti se zaměstnáváním na pozici „peer pečovatele“ 

▪ Zhodnotit přínosy a úskalí práce a pozice peer pečovatele 

▪ Popsat zařazení PP do týmu a vnímání jeho pozice vzhledem k organizaci/neformálním 

pečujícím/klientům  

▪ Identifikovat pozitivní a negativní aspekty ve fungování spolupráce mezi formální péčí, 

neformální péčí a klienty po zavedení nové pozice PP v dané službě 

 

3.2 Metodika 
Pro realizaci výzkumu byla zvolena kvalitativní metoda skupinových diskuzí (Focus Group) na základě 

připraveného scénáře.  Aby bylo možné komplexně ověřit efekt zavádění pozice peer pečovatele, byly 

realizovány dvě Focus Group pro dvě cílové skupiny. Jedné skupinové diskuze se účastnili lidé, kteří v 

rámci projektu působili na pozici peer pečovatele. Druhé skupinové diskuze se účastnili zástupci 

poskytovatelů služeb, u nichž byli peer pečovatelé zaměstnáni. V obou případech se jednalo o 

 
1 Davidson, L., Chinman, M., Sells, D., & Rowe, M. (2006). Peer support among adults with serious mental 

illness: a report from the field. Schizophrenia bulletin, 32(3), 443–450.  

2 Foster, K. (2011). ‘I wanted to learn how to heal my heart’: Family carer experiences of receiving an emotional 
support service in the Well Ways programme. International Journal of Mental Health Nursing, 20, 56-62. 
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respondenty, potažmo organizace, kteří v rámci projektu „Evaluace tréninkového zaměstnání na pozici 

peer pečovatele“ spolupracovali s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví.  

Skupinové diskuze byly realizovány v květnu a v červnu 2020. Skupinová diskuze se zapojenými 

poskytovateli služeb se uskutečnila v Praze a zúčastnilo se jí 5 zástupců organizací zapojených do 

projektu.  Skupinová diskuze s peer pečovateli proběhla v Kolíně a zúčastnilo se jí 6 peer pečovatelek. 

Diskuze byly s písemným souhlasem respondentů nahrávány a poté přepsány. V textu obsažené citace 

z diskuzí jsou v souladu se zvyklostmi v kvalitativním výzkumu ponechány v hovorové řeči. V zájmu 

zachování anonymity respondentů samozřejmě neuvádíme jejich jména, ani jména organizací. 

Všechny citace byly v tomto směru anonymizovány. 

Pro zpracování Focus Group byla použita tematická analýza. Výsledky výzkumu jsou ve zprávě uvedeny 

pro obě cílové skupiny odděleně. Zpráva se nejprve zabývá výsledky skupinové diskuze s peer 

pečovateli, následně výsledky skupinové diskuze se zástupci poskytovatelů služeb, u nichž byli peer 

pečovatelé zaměstnáni.  Doporučení vyplývající z obou skupinových diskuzí přináší závěrečná kapitola. 

  

3.3 Pohled peer pečovatelek 

3.3.1 Náplň práce peer pečovatele  
Účastnice diskuze zastávaly v rámci dané organizace na pozici peer pečovatelky jednu nebo dvě role. 
Čtyři PP kumulovaly roli vedoucího svépomocné skupiny, případně nízkoprahového centra, a roli 
pracovníka terénního týmu. Dvě působily pouze ve svépomocné skupině, buď ji přímo vedly nebo jen 
koordinovaly. V případě spolupráce s týmem je vztah s organizací těsnější a nároky na PP ze strany 
organizace větší; PP je vlastně interní zaměstnanec. V případě vedení/koordinování svépomocné 
skupiny je vztah s organizací poměrně volnější; PP se spíše blíží externímu spolupracovníkovi. Velikost 
úvazku byl od DPP na několik hodin měsíčně až po poloviční úvazek.  
 
Daný typ i rozsah spolupráce účastnicím v podstatě vyhovuje. Zájem o větší úvazek (o celý) by měla 
pouze jedna z nich. Ostatní by si úvazek nezvyšovaly, ať už kvůli tomu, že mají ještě další zaměstnání 
nebo kvůli zdravotním důvodům. Většinově je tedy práce PP vnímána i realizována jako vedlejší 
(dobročinná) aktivita („já to mám jako charitu“, „mám ještě zvlášť zaměstnání, protože to by se nedalo 
vyžít“, „při důchodu“). Na malou vytíženost v roli PP si však žádná z účastnic nestěžovala, spíše naopak 

(„já to mám jako poloviční úvazek a přesčasů plno“; „Touhle formou asi jo, ale víc už bych asi nedala.“). 
I když se jedná „pouze“ o vedení svépomocné, vždy jsou s prací PP také spojeny konzultace s rodinnými 
pečujícími, ať už se jedná o osobní setkávání nebo telefonické rozhovory. Motivace pro práci na pozici 
PP je tedy především silné uvědomění, které vychází z jejich vlastní zkušenosti rodinných pečujících, že 
práce s neformálními pečujícími je smysluplná a velice potřebná. 
 

3.3.2 Slaďování pozice PP s týmem/organizací 
 

a. Úskalí pozice a práce PP  

Všechny účastnice byly vytipovány a osloveny organizací s nabídkou pozice PP. Zpravidla už je 

v organizaci znali ze svépomocné skupiny, nebo jako rodiče klientů organizace, případně s nimi 

spolupracovali jinak. Tam, kde se účastnice s týmem znaly před nastoupením na pozici PP, ať už přímo 

nebo zprostředkovaně, bylo jejich začlenění mnohem snazší. Nicméně i tak byly v průběhu diskuze 

zmíněny některé problematické aspekty. Většinu z nich se během začleňování podařilo více méně 

vyřešit nebo alespoň otevřít.  
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Vícekrát bylo zmíněno, že tým, do kterého PP přicházely, se neseznámil s jejich osobním příběhem, 

což je PP zpětně vnímáno jako chyba. Nejen na osobní rovině, kdy neznalost příběhu do jisté míry 

prohlubuje počáteční nedůvěru mezi zaměstnanci a PP a kdy může být vnímána jako nezájem ostatních 

o práci PP. Ale i na profesní rovině, vzhledem k tomu, že se jedná o „pracovní nástroj“ PP, je důležité, 

aby ostatní spolupracovníci jeho příběh znali a věděli, s čím PP přichází a jak jej lze efektivně zapojit do 

týmu. Znalost příběhu PP je podstatná například pro výběr vhodné rodiny/klienta, pro představení peer 

pečovatele rodičům atd.  

„..určitě je to dobrý, měli by vědět, jaký mám potenciál, o čem já můžu s těma lidma mluvit, to je podle 

mě základ.“ 

„..můžou také říct kousek toho příběhu (pozn. ostatní členové týmu při návštěvě rodiny), jako například 

my máme kolegyni a ta zažila tohle a tohle..“ 

 
Zpočátku se může objevit neuznávání role PP v týmu a neochota naslouchat zkušenostem peer 
pečovatele a zprostředkovaně i náhledu rodinných příslušníků. Během procesu začleňování, hlavně 
díky osobní zkušenosti s pozitivními dopady práce PP, se tyto postoje pracovníků organizace obvykle 
postupně rozptylují.   
 
„Myslím si, že ta pozice je možná hodně porovnávána s peer konzultantem a vůbec se nepředpokládá, 
že bychom mohli přinést něco navíc.“  
 

Ze začátku se rovněž vyskytly potíže s uchopením náplně práce na pozici PP, která nebyla příliš jasně 

vymezena a pro PP bylo těžké se zorientovat. Proces začleňování PP do organizace je dynamický a 

v čase se vyvíjí a v některých organizacích se stále hledá optimální nastavení kompetencí PP a potřeb 

organizace. O tom svědčí i zkušenost jedné z účastnit, která vedle práce v nízkoprahovém zařízení je 

v několika týmech přibírána jako terénní PP k jednotlivým případům. Problematické je jednak její 

zařazení v rámci struktury organizace, které zatím není jasně ukotveno a vzhledem k tomu, že není 

členem konkrétního týmu, stojí jaksi mimo dění. Rovněž se potýká s konfliktem zájmů při zastávání 

obou těchto rolí (práce s klienty vs. s rodiči). Nicméně organizace a PP společně hledají nejvhodnější 

řešení pro obě strany. Riziko „osamocenosti“ pozice PP by zřejmě mohlo hrozit i například tehdy, kdy 

by PP vedl svépomocnou skupinu rodičů a nebyl zařazen do žádného týmu.  

„Horší to bylo pro mě s tou náplní práce, jak by to mělo probíhat, čekala jsem návod a nic, zachránil mě 

kurz, že byl, to bylo dobrý. A teď myslím, že už jsem plnoplatný člen kolektivu. Neměla jsem tam 

problémy, v pohodě všichni, čas to chce.“ 

Účastnice diskuze se dotkly i otázky nastavení pracovní doby. Převážně vnímají jako problematické 

striktní dodržování pracovní doby dané organizací. PP narážejí na to, že rodinní pečující jsou rovněž 

zaměstnaní, a je proto v podstatě nereálné mít s nimi konzultace v pracovní době, alespoň pro část 

z nich. Rovněž bylo v jednom případě upozorňováno na to, že pokud má být cílem jejich práce navázat 

smysluplný a důvěryhodný kontakt s rodinnými pečujícími, je třeba rodičům vycházet vstříc minimálně 

v časových možnostech (což je však více než od PP očekává organizace). Peer pečovateli je však 

nahlíženo jako téměř nemožné, aby v rámci komunikace s rodinnými pečujícími a další náplně své 

práce, dodržovali standardní pracovní doby.  

„Mně spíš zakazují volat mimo pracovní dobu a o víkendech, ale pokud chcete s rodičema navázat 

vztah, tak se musíte naladit na ně, ne oni na vás. Že mně končí v půl třetí pracovní doba, to nejde. 

Nemůžu zavolat pánovi v půl třetí a on od pásu mi bude vykládat, jak funguje se synem.“ 
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Z hlediska náplně práce bylo ve dvou případech zmíněno jako nepříjemná součást práce PP tzv. 

„asertivní nabízení“ podpory rodinným pečujícím, se kterými buď PP nikdy do kontaktu nepřišel nebo 

rodiče napoprvé spolupráci odmítli. Jiným účastníkům ale tento způsob oslovování tolik nevadí. Ne 

všichni PP jsou tedy pro tuto podobu (nevyžádané) komunikace s rodinnými pečujícími nastaveni.  

„Člověk volá cizím lidem, říká, já jsem peer a nabízí se. Nabízí, že tu vůbec jsme. A když oni nechtějí, tak 
má zavolat ještě jednou a znovu. To já nedokážu.“ 
 

Peer pečovatelky se rovněž potýkají se střetem zájmů. Na jedné straně pracují pro pomáhající 

organizaci, jejímž primárním klientem je duševně nemocný dospělý, na druhou stranu mají podporovat 

rodiče tohoto duševně nemocného, kteří ale nejsou klienty organizace. Fakt, že je organizace primárně 

zaměřena na klienta, nikoli na rodiče, nemusí být zpočátku PP úplně srozumitelný.  

 

Jako poměrně omezující je vnímáno pravidlo, že proto, aby mohl PP poskytovat podporu rodičům, je 

třeba souhlas klienta. Kromě toho se PP musí v rámci své práce vypořádat s normami dané organizace, 

které se však vztahují ke klientovi, spíš než ke klientovým rodičům. Je tedy otázka, jak k těmto 

pravidlům a normám při poskytování služeb rodičům přistupovat a zda je vůbec možné je bez výhrad 

respektovat. Kromě toho PP rovněž vedou svépomocnou skupinu, kde se snaží s rodiči navázat a udržet 

vztah na bázi důvěry, a podpořit tak jejich ochotu do skupiny docházet a spolupracovat. V tomto 

případě narážejí například na pravidla organizace/sociální služby, podle kterých by naopak neměli 

navazovat větší osobní vztahy s klienty, měli by si spíše s klienty nastavit a udržovat „hranice“ (podle 

jedné PP však rodiče nejsou v pravém slova smyslu klienti). Profesionalizace podpory rodičům, kterou 

práce PP v zaměstnaneckém poměru přináší, může proto být vnímána i jako určitá bariéra jejich práce. 

Ačkoli velmi záleží jak na přístupu konkrétní organizace, tak na osobě PP.  

 
„Hlavně rodiče si myslí, že organizace chce pomoct jim, a neuvědomují si, že organizace chce pomoct 
tomu klientovi a oni jsou prostředníkem. Tohle, než pochopí, a než jsem i já pochopila, tak mi to hodně 
dlouho trvalo.“ 
 
„S rodičema, když jsme na schůzkách nebo máme individuální setkání, tak se spřátelíme. Na tom pobytu 
jsem si i s některýma potykala, ale sociální pracovníci s tím mají problém. Ten kodex organizace říká, že 
není dobrý si s nima tykat. Tam to trošku hapruje, to je ten problém.“ 
 

Důležitým aspektem práce PP je sdílení informací. PP se setkávají se dvěma typickými situacemi. Na 

jedné straně stojí rodiče, kteří by chtěli více informací o svém dospělém dítěti (i v případě, že k tomu 

nedalo souhlas). Na straně druhé stojí spolupracovníci z týmu, kteří chtějí být informováni o dění 

v rodině v zájmu poskytování co nejvhodnějších služeb klientovi. V tomto případě je zase potřeba, aby 

s předáváním informací souhlasili rodiče. V kontextu těchto situací, které mohou nastat, by měla být 

mezi PP a organizací/týmem co možná nejlépe komunikována jasná pravidla, jaké informace, komu a 

za jakých podmínek lze poskytovat/sdílet. A zároveň samotný PP musí být schopen se všemi 

informacemi nakládat velmi citlivě. 

„Ale mně by se víc líbilo, kdyby víc komunikovali s těma rodičema (pozn. zaměstnanci organizace), ale 

to naráží. Většinou ty lidi (pozn. klienti), už je jim 18, nechtějí, aby máma s tátou něco věděli.“ 

„… když se něco děje, tak na to upozorním a oni (pozn. kolegové) s tím můžou pracovat, ale ti rodiče to 

vědí. Já jim to řeknu, jestli jim to nevadí, že je potřeba to řešit, a většinou s tím souhlasí. Klient, když 

nechce, tak ten přenos je problém, ale určitě se stalo, že i rodič nechtěl.“ 



 

40 
 

 

b. Přínosy pozice a práce PP  

Účastnice diskuze vnímají přínosy své práce zejména ve čtyřech oblastech. Zmiňovaly přínosy pro ně 

osobně, pro pomáhající organizaci, její klienty a v neposlední řadě pro rodinné pečující. Mezi osobními 

přínosy uváděly peer pečovatelky získávání nových informací z oblasti psychiatrie (léčby, léky), 

setkávání se s příběhy rodičů, které jim zprostředkovávají jiné zkušenosti a dávají jim možnost 

sebereflexe, nebo i navázání nových přátelství.  

„Ty pozitiva pro mě samotnou jsou v tom, že člověk vidí jiný případy a že vlastně nějak může i tu svou 

zkušenost doplnit a zase vidí, jak jinde to bylo, nebo jak to v jiný rodině probíhá, a sám z toho těží. Sám 

může pro sebe si z toho vzít nějakou zkušenost.“ 

Z pohledu peer pečovatelek spočívá pozitivum jejich práce také v tom, že zprostředkovávají kontakt 

mezi formální a neformální péčí. Mohou fungovat jako most, jako spojka, mezi rodinnými pečujícími 

a organizací, mezi světem rodičů a světem sociálních služeb. Díky své pozici (a často i věku) snadněji 

komunikují s rodinnými pečujícími, poskytují jim podporu a tím zároveň pomáhají zlepšit situaci klienta 

dané organizace. Z tohoto pohledu je zmiňované sdílení informací v týmu ve výsledku výhodné pro 

všechny zúčastněné strany. V ideálním případě vede k lepšímu pochopení rodinné i klientovy situace a 

efektivnější práci s klientem. Je třeba dodat, že zřejmě i díky těmto pozitivním zkušenostem, přítomní 

PP nedeklarují výraznější pocit nesouladu s tím, že mají dávat podporu rodičům, i když je organizace 

primárně zaměřena na práci s klientem.  

Popřípadě, pokud je svépomocná skupina volně napojena na pomáhající organizaci, pomáhá PP 

zprostředkovávat kontakt rodinným pečujícím na služby organizace, o jejichž existenci často do této 

chvíle nevěděli a nevyhledali by je.  

„Člověk je takový ten spojovací článek mezi tím pracovníkem a rodičem, někdy mi rodiče řeknou, ona 

má na to školy, ale nechápe to, neprožila to, co já jako rodič. Takže ke mně mají důvěru jinou a berou 

mě jinak než toho terénního pracovníka. Někdy se to i já snažím přetlumočit tomu case manažerovi, že  

to někdy chápe jinak než ti rodiče.“  

Určitá pozitiva přináší peer pečovatelkám i spolupráce v týmu, zvláště pokud v týmu panuje ochota 

seznámit se s pohledem neformálních pečujících. PP vnímají podporu organizace a pozitivní výsledky 

spolupráce v multidisciplinárním týmu, zejména pokud se díky ní zlepší situace rodičů a s tím i situace 

jejich duševně nemocného blízkého.  

c. Tři příběhy z praxe PP 

Jakým způsobem se práce peer pečovatelky promítla do zlepšení situace neformálních pečujících 

zřejmě nejlépe ukazují příběhy z praxe. Uvádíme tedy 3 názorné příběhy. 

„Pečující tam byla babička, protože maminka a ta rodina už to vzdaly. Byly tam hodně složitý peripetie. 
V té době, kdy organizace a sociální pracovníci začali spolupracovat s tou babičkou, ona začala selhávat 
vyčerpáním atd. A já jsem zrovna nastoupila oficiálně jako peer pečovatel. Jako první jsme jí dali 
červenou knížku, to ji nakoplo. My jsme dostali v rámci tohoto projektu knihu Sebeobětování není 
řešení, což bylo její téma. Ani to nechtěla vrátit a projevila zájem o skupinu a o kontakt. Od té doby to 
vlastně úplně změnilo grády. Sociální pracovnice zjistila, že to fakt funguje. Já jsem s tou babičkou 
začala individuálně pracovat, pak do toho vstoupila i maminka, ale byl tam problém. Tak jsme řešili, 
jestli bude jedna, nebo druhá ve skupině, a nakonec jsou tam obě. A teď už jsem domluvená, že se 
seznámím i s tatínkem. Zapojila se tam i zdravotní sestřička, protože tam měli problémy. Takže ta 
multidisciplinarita tady byla úžasně vidět.“ 
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„My máme hodně těch případů takových rozpracovaných, a z některých mám jako dobrý pocit. V tom 
jednom případě se nám, díky té mojí pozici, podařilo přizvat i tatínka, což se mi docela líbilo, protože ta 
maminka je hodně hysterická. Pak v jednom případě, ale to jsem spíš fungovala jako peer konzultant, 
jsme byli u jedný mladý pani, a tam šlo o její vztah s její matkou a tam jsem taky zafungovala docela. 
Měla jsem z toho fakt dobrý pocit.“ 
 
„Ta maminka jako by prozřela. Tam se pořád opakovalo, že syn jí a jejího manžela napadnul a pak byl 
chvilku v léčebně a zase se vrátil domů. Takovýhle kolotoč 8 nebo 10 let. A ty útoky se stupňovaly a byly 
čím dál tím horší, a když už byl jeden opravdu ošklivý, řešila to policie a bylo to na trestní oznámení. On 
byl teda v léčebně. V tu chvíli jsem tam nastoupila a seznámila jsem se s tou maminkou, která nechtěla 
chodit ani na ty skupiny a s nikým moc nekomunikovala. Tak jsme si povídaly a já jsem jí říkala ten můj 
příběh. Taky jsem jí dala knížku, která jí hodně pomohla. Nakonec se podařilo, doufám, že i díky mně, 
že oni si uvědomili, že to musí už řešit. Protože oni to nikdy neřešili, ale bylo to na hranici už. Na jednu 
stranu je to smutný, ten syn už je asi půl roku v léčebně. Oni si řekli, i když to bylo těžký, že už se nemůže 
vrátit k nim domů, že jsme už starý a nemocný, a to poslední napadení bylo nebezpečný. Prostě si to 
přiznali, i když maminka pořád pláče, mrzí jí to. Teď se hledá nějaká forma, chráněné bydlení, ale říkám 
si, že jsem ji snad zachránila, že si to připustila.“ 
 

3.3.3 Vnímání PP neformálními pečujícími 
Vnímání práce peer pečovatele rodinnými pečujícími nebo veřejností nemusí být vždy pozitivní. Někdy 
totiž naráží u rodinných pečujících na nepochopení své role. Buď se neformální pečující zpočátku 
domnívají, že role peer pečovatelky spočívá v péči o klienta, nebo nerozumí tomu, že PP je 
služba/podpora pro ně samotné (rodiče nemusí mít potřebu podpory). Účastnice se celkem shodly, že 
peer pečovatel se jim nezdá jako úplně vhodné označení. Jako vhodnější varianta by některým 
připadalo označení „peer pečující“.  
 
Okrajově bylo zmíněno i téma stigmatizace v souvislosti s prací s duševně nemocnými a rodinnými 
pečujícími. Stále je vnímáno jako problematické vysvětlovat náplň jejich práce lidem, kteří se s péčí o 
duševně nemocného osobně nesetkali.  
 
„…když mě kolegyně představovala, říkala, to je naše nová kolegyně peer pečovatelka. Maminka se 
zaradovala, ježiš, to je výborný, vy budete o našeho Karla pečovat a budete jako vyloženě pečovatelka.“ 
 
„… ti rodinní příslušníci někdy nevědí, co vlastně dělám, a že někdy se mi i zdá, že mají pocit, že jim 
člověk leze do soukromí… Jako že oni chápou ten vztah toho pracovníka s tím klientem, ale nechápou, 
co já jako peer rodič tam dělám, když oni nejsou klienti.“ 
 

„Já to ani nevykládám, co dělám, protože zaprvé jim to nesedí k mýmu povolání, druhá věc je, že 
globálně myslím, je problém někomu vysvětlit, co děláte, pokud ten člověk neví, co to je starat se o tyhle 
lidi.“ 
 

3.3.4 Advokacie rodinnými příslušníky  
Peer pečovatelky se shodují, že rodinní pečující obvykle nemají moc zájem se více veřejně angažovat. 

Podle jejich mínění mají rodiče pocit zklamání, že se věci v oblasti podpory duševně nemocných a 

pečujících nehýbou dopředu dost rychle nebo dokonce vůbec („jako že se o tom povídá, ale nic se 

neděje“). Často ve svých každodenních zážitcích naráží na to, že se jim nedaří mnohé věci vyřešit. Jsou 

ze samotné péče i z byrokratických překážek často vyčerpaní („ono je problém, že jsou vyčerpaný“), a 

nemají tedy zájem ani energii se do advokačních aktivit více zapojovat. Zástupci PP se nedomnívají, že 

by svépomocné skupiny měly generovat angažované skupiny rodičů. Někteří PP míní, že mnohem 

účinněji mohou ve prospěch změn působit pomáhající organizace, spíše než skupinky rodičů („Já si 
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nemyslím, že na rodičovských setkáních to můžeme posunout dál, to může posunout leda organizace“). 

Nicméně podle zkušeností PP se výjimečně najdou i rodinní pečující, kteří se chtějí angažovat ve 

prospěch ostatních rodičů a změn psychiatrického systému.  

3.3.5 Hodnocení projektu a kurzu  
Aktivity pro peer pečující a jejich podpora byly účastnicemi diskuze hodnoceny velmi pozitivně. Zvláště 

oceňovaly možnost týmových a společných supervizí a společných víkendových akcí. Byly by rády, 

kdyby obě tyto aktivity pokračovaly i po skončení projektu. Díky nim mohly navázat a udržovat 

vzájemné kontakty a vztahy, sdílet pozitivní i negativní zkušenosti ostatních peer pečovatelů, předávat 

si know-how a osvojit si nové znalosti a dovednosti („naučili jsme se mluvit“, „nebát se říct něco 

nahlas“, „zpracovat ten příběh“). Obecně mají pocit větší soudržnosti mezi PP jako „skupiny“ a cítí mezi 

s sebou vzájemnou podporu. Společné aktivity umožnili PP se více poznat, jak mezi sebou, tak s 

rodinnými pečující z různých svépomocných skupin a neformální pečující mezi sebou. Některé 

svépomocné skupiny se následně začaly navzájem navštěvovat.  

Kurz, který v rámci přípravy na pozici peer pečovatele absolvovaly, hodnotí účastníce diskuze kladně. 
Jsou přesvědčeny, že zájemce o pozici peer pečovatele by měl tento kurz rozhodně absolvovat. Rozsah 
kurzu cca 40 hodin pokládají za optimální. Důležitým prvkem kurzu pro ně bylo zpracování jejich 
vlastního životního příběhu rodinného pečujícího, mít možnost rekapitulace a reakce ostatních PP. 
Z hlediska náplně kurzu jim z dnešního pohledu nic zásadního nechybělo. Zmiňují pouze, že jim, jak na 
supervizích, tak na kurzu scházel pohled a zkušenosti peer pečovatele, to znamená člověka z praxe, 
který by více rozuměl jejich situaci (nejen peer konzultant, ale přímo peer pečovatel) („Mně na těch 
supervizích chyběl ten peer pečovatel.“). Vedle kurzu je velmi oslovila přednáška a kniha od Janine Berg-
Peer „Sebeobětování není řešení“, kterou PP s úspěchem šíří dále jak mezi rodinné pečující, tak mezi 
kolegy. („U nás si to taky vzaly dvě sociální a pak mi děkovaly, že je to dobrý.“). 

 
Čtyři ze šesti peer pečovatelek přítomných na diskuzi jsou rozhodnuty pokračovat jako peer 

pečovatelky i po skončení projektu. Dvě o ukončení spolupráce vážně uvažují vzhledem k jejich 

omezeným časovým možnostem, či větším zdravotním problémům, nebo obojímu. Podmínkou pro 

pokračování v pozici PP je nabídka další spolupráce ze strany organizace (a zajištění financí na tuto 

pozici). Jedna z účastnic se obává, že by to mohl být problém, a také důvod ukončení jejího působení 

na pozici PP.  

3.3.6 Shrnutí  
Reflexe zkušeností získaných několika měsíčním působením na pozici peer pečovatelky poukázala jak 

na úskalí, tak na přínosy práce peer pečovatele spolupracujícího s pomáhající organizací. PP je obvykle 

interním zaměstnancem pomáhající organizace, což je dáno mimo jiné designem projektu. Tato 

skutečnost je důležitá z hlediska získaných zkušeností PP. Jakožto interní zaměstnanec má k pomáhající 

organizaci mnohem užší vztah. Na této pozici obvykle kombinuje vedení/koordinaci svépomocných 

rodičovských skupin a práci v jednom terénním týmu, výjimečně působí v několika týmech najednou 

(na vyžádání/dle potřeby). Druhá varianta je, že PP pouze vede/koordinuje svépomocnou skupinu. 

V tomto případě je vztah s organizací volnější a blíží se externí spolupráci.  

Vedle počátečních problémů při zařazení PP do organizace/týmu, které do značné míry souvisí s tím, 

že se jedná o zcela novou pozici, byly zmíněny i obecnější problematické aspekty, se kterými je pracovní 

pozice PP spojena. Mezi počátečními obtížemi při implementaci pozice PP zmiňovaly účastnice diskuze 

tyto oblasti: tým, do kterého PP přicházel, se neseznámil s jejich osobním příběhem, nepřijetí role PP 

v týmu a malá ochota naslouchat PP nebo potíže s uchopením náplně práce. Mezi obecnější úskalí, 

která se vztahují k pozici PP jako takové, lze zařadit vymezení pracovní doby, střet zájmů a sdílení 

informací. Peer pečovatelé se potýkají s omezenou pracovní dobou, kterou mají dle pravidel 
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pomáhající organizace dodržovat. Z jejich pohledu je tento požadavek v podstatě nesplnitelný, 

minimálně kvůli tomu, že rodinní příslušníci jsou také zaměstnaní a je tedy třeba jim vyjít vstříc (pokud 

má mít podpora PP smysl). Střet zájmů reflektují PP na úrovni organizace-PP-klient vs. organizace-PP-

rodič, kdy je potřeba z pozice PP uchopit a přijmout skutečnost, že pro organizaci je primární klient, a 

že podpora rodičů probíhá v zájmu zlepšení situace klienta. S tím souvisí rovněž míra sdílení informací 

mezi týmem, peer pečovatelem, rodinným pečujícím a případně klientem. V praxi se ukazuje, že větší 

míra sdílení obvykle vede k efektivnějšímu řešení situace v zájmu rodiny a klienta. Kromě výše 

zmíněného PP občas v terénní naráží práci u rodinných pečujících na nepochopení role PP v týmu a 

případně odmítnutí podpory ze strany rodičů.  

Mezi pozitivními aspekty práce peer pečovatele byly zmiňovány jak osobní, tak pracovní přínosy.  

Osobní přínosy souvisí se načerpáním nových informací z oblasti psychiatrie (léčba, léky), možností 

sebereflexe na základě zkušeností rodinných příslušníků nebo navázání nových přátelství. Hlavní 

pracovní přínos vidí v tom, že zprostředkovávají kontakt mezi formální a neformální péčí. Na jedné 

straně přinášejí informace o pohledu rodinných pečujících do pomáhajících organizací, a na straně 

druhé zajišťují informace a podporu rodičům. V ideálním případě tato kombinace vede k lepšímu 

pochopení rodinné i klientovy situace, ke zlepšení situace rodinných pečujících a ve výsledku k 

efektivnější práci s klientem. Pozitivní dopady jejich práce jsou, zdá se, zásadní motivací k zastávání 

role PP.  Většina účastnic také chce v práci PP pokračovat, i když nikoli na plný úvazek (kromě jedné 

účastnice). Práce PP je vnímána jako časově poměrně náročná, a kvůli nedostatečnému finančnímu 

ohodnocení je mnohdy třeba ji kombinovat s dalším zaměstnáním.  

Aktivity i podpora peer pečovatelek realizované v rámci projektu byly účastnicemi diskuze hodnoceny 

velmi pozitivně. Ocenily by kdyby se supervize a víkendové akce konaly i po ukončení projektu. Díky 

nim si totiž peer pečovatelé mohou předávat pozitivní i negativní zkušenosti, rozšiřovat znalosti, 

vylepšovat know-how a udržovat vzájemný kontakt. Podobně pozitivně byl hodnocen i kurz, který PP 

absolvovali, v tomto případě zvláště vyzdvihovali zpracování osobního příběhu. Přípravu na roli PP 

pokládají účastnice za nezbytnou. Kurz i supervize doporučují obohatit o přítomnost zkušeného peer 

pečovatele.  

 

3.4 Pohled zástupců poskytovatelů péče 
Následující kapitola předkládá zjištění, která vyplynula z analýzy skupinové diskuze se zástupci 

poskytovatelů služeb. Jak už bylo řečeno výše, cílem projektu „Podpora neformálních pečovatelů 

duševně nemocných – vykročení ze začarovaného kruhu“ bylo pilotní zavádění pracovní pozice peer 

pečovatele do struktury a služeb pomáhajících neziskových organizací. Díky tomu si mohly organizace 

zvolit různé přístupy jak peer pečovatele (PP) do organizace/ do týmu začlenit. Během projektu se 

postupně pozice PP v jednotlivých organizacích „usazovala“, zkoušely se různé cesty a modely, s více či 

méně pozitivní nebo negativní odezvou. V některých organizacích se pozice PP stále ještě ukotvuje, 

jinde už je více méně usazena. Obecně lze říci, že se jedná o dlouhodobější proces, kterým si při 

vytváření nové pozice PP nutně musí organizace projít.  

 
Podle záměru poskytovatele služeb může peer pečovatel zastávat různé role. Může se více angažovat 
v přímé podpoře neformálních pečujících nebo být více konzultantem na problematiku pečujících pro 
tým či celou organizaci. Většina organizací primárně zapojila PP do přímé podpory rodinných 
pečujících. Konzultace týmu s peer pečovatelem nejsou vesměs vnímány jako speciální nebo 
samostatná náplň práce PP, ale jako její koherentní součást, nebo přidaná hodnota 
(„multidisciplinarita“, „odborný přínos“, „nový pohled“). 
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Každá organizace si k vytvoření pozice a začlenění PP zvolila vlastní přístup na základě svých potřeb a 

možností. Peer pečovatel obvykle pracuje pro organizaci jako interní zaměstnanec. Pouze v jednom 

zmiňovaném případě by se spolupráce s PP dala označit za externí, a to když působil výhradně na pozici 

koordinátora svépomocné skupiny. Tato organizace však zároveň zaměstnává ještě jednoho PP na 

interní pozici.  

Nejčastěji působí peer pečovatelé jako koordinátoři svépomocných rodičovských skupin, v jednom 

případě PP funguje jako neformální pomáhající pracovník v nízkoprahové instituci („svépomocné nebo 

uživatelské místo, kam chodí lidé, kteří nemusejí být nutně klienty sociální služby, nejsou v roli klienta“). 

Vedle toho bývá PP rovněž členem terénního týmu, účastní se výjezdů do rodin a poskytuje individuální 

konzultace. Náplň práce PP se nezřídka vyvíjela a měnila podle toho, jak se organizace a PP během 

projektu postupně s novou pozicí sžívali. Obvykle se okruh činností PP rozšiřoval směrem od 

„pouhého“ vedení svépomocné skupiny/nízkoprahové instituce k terénním výjezdům a individuálním 

konzultacím.  

Typickou náplní práce PP je tedy koordinace svépomocné skupiny a zařazení do jednoho konkrétního 

týmu, v rámci kterého se může účastnit výjezdů do terénu. Ukazuje se, že tato kombinace je pro PP i 

organizaci efektivním způsobem spolupráce, jelikož PP je díky svému přiřazení k týmu více zapojen do 

dění organizace/týmu (než když pouze vede svépomocnou skupinu) a celkově je jeho potenciál lépe 

využitý při práci s neformálními pečovateli. Hrozí zde však riziko, že bude vytížen nad míru svého 

pracovního úvazku (obvykle 0,5). 

 „Za nás je to teď jasný, peer pečovatel je jen pro náš tým, není využitelný pro celou organizaci. Možná 

bysme mohli řešit, jak tu zkušenost předat dalším týmům. My jsme byli ten pilotní, měli jsme to 

ozkoušet, jsme s tím spokojení.“ 

Pouze v případě jednoho poskytovatele služeb není peer pečovatel členem výhradně jednoho 

terénního týmu, ale do jisté míry funguje jako konzultant pro celou organizaci. Podle potřeby je 

využíván různými týmy v organizaci (zhruba polovinou) a zároveň obstarává na pozici pomáhajícího 

pracovníka nízkoprahovou instituci. Tento způsob se ukazuje také jako poměrně efektivní z hlediska 

vytížení PP a potřeb týmů. Při zařazení PP do jednoho týmu by pravděpodobně nebyl dostatečně 

využitý a zároveň ostatní týmy by byly o PP ochuzeny. Jistá nevýhoda však (prozatím) spočívá 

v neukotvenosti pozice PP v rámci organizační struktury. Stojí jaksi „mimo“ ostatní týmy, má sice svého 

nadřízeného a jednou za 3 týdny poradu s jedním týmem, ale ani tak nemusí být vždy zcela informován 

o dění v organizaci. Nicméně organizace hledá způsob, jak situaci „přelétavé“ pozice PP optimálně 

vyřešit tak, aby byla přijatelná pro všechny zúčastněné strany. 

„Takhle jsme to na začátku z různých důvodů nastavili. Ukazuje se, že to přináší nějaké výhody a taky 

nevýhody. Otázka je, jak to budeme řešit dál. Já myslím, že výhodou je, že peer pečovatelka může být 

plně vytížená, a že je hodně užitečná v poradenské službě. Nevýhody to může mít pro ni. Není úplně 

nikde doma. A kdo jí řekne o tom, že je vzdělávání nějakého týmu, no nikdo ...ale nás to baví, hledat ty 

možnosti.“ 

3.4.1 Přínosy PP pro organizaci 
Očekáváné přínosy peer pečovatele pro organizace se dle jejich zástupců naplnily, i když se spolupráce 

s konkrétním peer pečovatelem neprodloužila nebo byla předčasně ukončena nebo bylo potřeba 

překonat jiné obtíže při procesu začleňování. Peer pečovatel je jednoznačně vnímán jako pomocník 

pro tým/pro organizaci z vícero důvodů. 
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Potvrdilo se, že otevírá cestu k navázání kontaktu a ke spolupráci s neformálními pečujícími. 

Podpora, kterou poskytuje rodinným příslušníkům, často vede k celkovému zlepšení fungování 

v rodinách a ve výsledku je ku prospěchu klientovi. Díky peer pečovateli se může nastolit větší důvěra 

neformálních pečujících vůči samotné pomáhající organizaci a její činnosti, nebo alespoň k menšímu 

odmítání organizace jako takové. Účastníci se shodují na tom, že peer pečovatel nejednou získá důvěru 

rodinných pečujících snadněji než sociální pracovník. To je dáno jednak shodnou životní zkušeností 

s péčí o duševně nemocného blízkého, kterou s nimi může sdílet, jednak věkovou blízkostí PP 

k rodinným pečujícím, jak zmiňovali zástupci organizací. 

„ ..i  to, že je to starší paní … protože třeba mám kolegyně opravdu mladý holky a úplně přesně vím, že 

když přijedou někam do rodiny, kde jsou 60, 70 letý, možná i starší rodiče, a přijede tam 20 leté děvče 

a rozebírá tam s nimi, jak vychovávali svoje dítě doteď, že by to měli trochu změnit. Tak chápu, že to 

neberou. Takže, když je tam tahle peerka, tak to má taky úplně jiný efekt.“ 

Účastníci diskuze vyzdvihují právě schopnost a potenciál peer pečovatele získat i nespolupracující 

rodiče, pracovat s rodiči, kteří tzv. přepečovávají svého blízkého duševně nemocného, nebo navrhnout 

rodičům postupy v náročných situacích. Jak mohou peer pečovatelé pomoci ukazují dva následující 

příběhy z praxe. 

„Měli jsme maminku, se kterou opravdu byla dlouhodobá nespolupráce ... Case manažerovi se nedařilo 

nějakým způsobem toho klienta vytáhnout z té rodiny. Ta maminka to tak jako usurpovala. A pak jsme 

to právě zkusili s peer pečovatelkou. Jednou ji vyhodila, po druhý už ji pustila. A musím říct, že to 

nakonec dopadlo moc hezky. Ale byla to fakt kauza. Ten klient, neměl ani pořádnou postel, ta matka 

mu ji nekoupila. On ani nemohl spát, i kdyby chtěl přes medikaci, protože prostě neměl dobrou matraci. 

Měl 40 let starou matraci, příšernou, péra vylezlý, on byl úplně hotovej. Jenže on to vzal v rámci nemoci 

paranoidně, a pak už ani nechtěl tu matraci měnit. Maminka taky byla úplně zatvrzelá. Do toho tam 

vstoupila ta naše peer pečovatelka. Ta maminka začala stěžováním si na nás a ona byla mezi dvěma 

kamenama. Ale hrozně hezky s tou maminkou pracovala, že ve finále kluk má novou postel s matrací, 

začal docházet do našeho programu, kam by před tím v životě nedocházel. Nějakým způsobem se jí 

podařilo, že ta paní teď chodí na skupiny, což by se nikdy ani nepředpokládalo. Takže moc hezky to 

zafungovalo.“ 

„Já mám spoustu pozitivních příkladů. To, že to jednou nevyšlo (pozn. spolupráce s PP), neznamená, že 
to nebylo přínosný, naopak, spoustu situací bylo velmi nových i pro ty naše rodiče. Za mě asi to nejlepší 
bylo v nastavení odcházení z krizových situací. To jsme řešili v rámci krizových plánů s rodiči vždycky, 
máme nějaký klienty, který jsou těžký, mají ataky a agresivní projevy, a rodiče v tom zůstávají. 
Nezabralo nic, až vlastně ta naše peerka, když těm rodičům sama řekla, že ona to má taky. Popsala jim 
přesně ty situace, jak se v tom cítí atd., tak oni vyhodnotili, že skutečně to tak je, že tomu můžou věřit, 
že tohle přesně zažívají taky. A ona jim ten návod dala, jak opustit tu situaci, u několika rodin, maminek 
i tatínka se jí tohle podařilo. Zkvalitnila jim velmi výrazně to společné soužití v rámci nějakých konfliktů 
v těch stěžejních situacích jako Vánoce, narozeniny... situace, kdy to pro ně bylo hodně těžký, tak se 
naučili z těch situací odcházet na základě toho, jak jim to ona dokázala předat. Tohle bych řekla, že se 
hezky podařilo.“ 
 

Zmiňován je rovněž přínos peer pečovatele nejen z hlediska delší časové intervence, ale i z hlediska 

krátkodobé, jednorázové podpory neformálních pečujících. Jedná se jak o práci v terénu, tak například 

o práci peer pečovatele ve zmíněném nízkoprahovém centru.  

„Taky se ukazuje, že je (pozn. peer pečovatelka) hodně užitečná v poradenské službě, že to není 

dlouhodobá, ale krátkodobá věc, že nemusí v tom být celou dobu.“ 



 

46 
 

Přínosem peer pečovatele je také personální pokrytí specifických pozic, které v rámci organizace 

vykonávají sociální pracovníci tak trochu „na víc“. Typicky se jedná o koordinaci svépomocné skupiny 

a organizaci akcí pro rodiče (výlety, edukace). Dle potřeby pomáhající organizace peer pečovatel může 

stát také u zrodu nové svépomocné skupiny, která uspokojí další zájemce z řad rodinných příslušníků. 

Nebo může svou přítomností napomoci k obnovení skupiny, k „osvěžení“ stávající skupiny.  

„V rámci pořádání nějakých akcí jsme už před tím zapojovali maminky. Myslím, že to tam fungovalo 

dobře, s tím ale, že jsem to dělala já, což bylo navíc nad tu práci, co mám. Až mě to chvilkami 

obtěžovalo. Takže my byli velmi rádi za tu možnost, že budeme mít tu pozici takhle obsazenou a 

zaplacenou. A samozřejmě, že tam bude člověk, který to dělá ve svojí pracovní době.“ 

„Organizuje sama i různé výlety, různé setkání s těma rodičema, což je úplně perfektní, nemusí to 

organizovat nějaký manažer, organizuje si to sama.“ 

Peer pečovatel rovněž zapadá do konceptu multidisciplinárního týmu, rozšiřuje jej o nabídku další 

pomáhající služby. Může být pro tým odborným přínosem a/nebo otevírat nový pohled na neformální 

pečující. Pokud je zájem, přináší témata rodinných pečujících do týmu/organizace. Zdá se, že 

v některých organizacích je tento aspekt naplněn více („..jeho jasným úkolem je přinášet téma rodin a 

rodinných příslušníků do té organizace“), jinde méně, a že se jedná spíše o sekundární přínos peer 

pečovatele.  

 

3.4.2 Zařazení PP do organizace 
Nastavení pozice PP v rámci organizace samozřejmě závisí na tom, jaké potřeby a jaká očekávání má 
od něj samotná organizace. Zkušenosti z projektu ukazují, že pozice PP a jeho role se v rámci organizace 
mohou proměňovat, více přizpůsobovat buď PP nebo potřebám organizace. Hledání pozice PP 
samozřejmě vychází ze skutečnosti, že implementace pozice PP byla pro zúčastněné organizace 
doposud neznámá zkušenost. Pracovní náplň a místo PP v organizaci bylo tedy potřeba ověřit až 
samotnou praxí. 

 
a) Hledání, nastavení a udržení hranic na pozici PP 

Zástupci týmů se shodují, že pro pozici peer pečovatele je zásadní nastavení pracovních a 

profesionálních hranic. V počátku však bylo třeba hranice pro tuto novou pozici zpravidla hledat. 

Vycházelo se zejména z hodnot a pravidel, které má každá organizace nataveny podle sebe. Z výpovědí 

diskutujících vyplývá, že utváření hranic pro pozici PP zahrnovalo zejména respektování pracovní doby, 

nepřekračování kompetencí, zachování mlčenlivosti a sdílení informací v rámci týmu/organizace.  

a.1 Respektování pracovní doby se z pohledu zástupců organizací/týmů ukazuje pro pozici PP jako 

poměrně problematický bod, který se řeší jak při začleňování PP do organizace, tak i později v průběhu 

jeho práce pro organizaci. Vymezení pracovní doby je proto vhodné adekvátně nastavit hned na 

začátku spolupráce s PP. Zástupci organizací se v podstatě shodují na tom, že pokud je PP 

zaměstnancem neměl by „pracovat“ mimo stanovenou pracovní dobu organizace/týmů. Tzn. neměl by 

být nad rámec své pracovní doby v kontaktu s rodiči, což především znamená poskytování 

telefonických nebo osobních konzultací. Zástupci organizací/týmů se však celkem běžně setkávali s tím, 

že PP je kontaktován rodiči i mimo obvyklou pracovní dobu. To vedlo z jejich pohledu k různým 

komplikacím systémového, komunikačního i hodnotového charakteru.  

Systémové komplikace se týkají kontinuálního nárůstu přesčasových hodin PP. Jedním z důvodů je 

podle zástupců organizací silná potřeba PP pomáhat rodičům co nejvíce (z pohledu poskytovatele 

služeb až moc). Komunikační komplikace souvisí s pocitem spolupracovníků peer pečovatele, že z jeho 

strany dochází k jakési nekontrolované nadstandardní podpoře rodičů. V rámci týmů mohou panovat 
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obavy, že PP bude tímto způsobem rodiče „přepečovávat“. Pokud PP dostatečně transparentně nesdílí 

veškeré informace, může u spolupracovníků vznikat dokonce dojem, že ke kontaktům s rodiči dochází 

za jejich zády. To může vést až na úroveň hodnotových komplikací, kdy se PP ocitá mezi zájmy rodičů 

a zájmy organizace. Nadstandardní kontakt s rodiči (mimo běžnou pracovní dobu, o víkendech atp.) 

může z pohledu zaměstnanců organizace vzbuzovat dojem, že PP je více na straně rodičů než na straně 

samotné organizace. Jak zmiňuje jeden účastník, rodinným pečujícím se následně PP může jevit jako 

někdo, kdo se jim věnuje, vždy když potřebují, zatímco sociální/klíčový pracovník organizace jim takto 

neomezený čas nevěnuje (samozřejmě pokud se nejedná o krizovou situaci). 

„To hodně zmiňovaly i kolegyně z terénu, že mají strach, aby když ten peer rodič někam jede, stýká se s 

někým, aby věděly, co se tam dělo na tý schůzce, aby měly zpětnou vazbu... Tohle jsou velký obavy, aby 

tam tohle bylo, aby ten tým, o tom věděl a bylo to jasně daný.“ 

„Když to chápeme tak, že ta peer pečovatelka je rovnocenný člen terénního týmu, tak tam se to potom 

trošku kříží. Rodič zná toho klíčovýho pracovníka a teď tam vstupuje někdo nový (pozn. PP). Klíčový 

pracovník má nějakou pracovní dobu, pokud není žádná krizová intervence, tak tam v osm večer 

nepojede. Klíčový pracovník dodržuje zásady, ale peer pečovatelka má najednou čas i v osm večer...“ 

Je však otázka, na kolik je splnitelné, aby PP striktně dodržoval vymezenou pracovní dobu. V názorech 

diskutujících se střetává pragmatický vs. radikální přístup. Někteří jsou si více vědomi toho, že tento 

požadavek není v podstatě splnitelný. Minimálně proto, že existují rodiče, kteří jsou zaměstnáni a 

budou kontaktovat PP až po své pracovní době, tj. i po pracovní době PP. Jiní práci mimo určenou 

pracovní dobu principiálně odmítají.  

„Nedá se tomu zabránit, ale nemělo by se to dít...““ 
 

„ ... aby si v 10 hodin večer volala s maminkama, pokud to není krizová situace, to mi přijde naprosto 

ne, pořád je tam v roli toho člena terénního týmu, tzn. má dodržovat stejný věci jako ten terénní tým.“ 

a.2 Vymezení kompetencí je dynamický proces, během kterého se hledá, kde se protínají možnosti a 
zájmy peer pečovatele a potřeby týmu/organizace. Zmíněné nastavení pracovní doby PP úzce souvisí i 
s vymezením jeho kompetencí, potažmo s mírou jeho profesionality a zvládáním emocí. Někteří 
účastníci měli tyto obavy na začátku zapojování PP do organizace/týmu, jiní se s tímto aspektem 
spolupráce s PP setkali až v průběhu implementace. Přesto právě skloubení formálního a neformálního 
přístupu v roli PP je jednou z jeho důležitých výhod. 
 

Na jedné straně organizace očekává a (a do jisté míry i vyžaduje) profesionální přístup PP k rodičům (i 

když není v pravém slova smyslu profesionál). PP jakožto zaměstnanec by měl především dodržovat 

pracovní dobu (nenavštěvovat rodiče večer nebo o víkendech), neangažovat se na straně rodičů bez 

vědomí týmu (obavy, že to může být ve výsledku v neprospěch zájmu klienta), nesdílet nad míru emoce 

rodičů, být schopen pracovat se svými vlastními emocemi a primárně zastupovat zájmy organizace (tj. 

klienta). Zástupci týmů/organizací si jsou vědomi toho, že pro PP se nejedná o snadný úkol a to i přesto, 

že PP prošel speciálním vzdělávacím kurzem nebo má vzdělání v oblasti sociální práce.  

„Přece jenom je to peer rodič, sice prošel kurzama, ale přece jenom jsou tam pořád ty emoce. Mám 

obavy z udržení hranic profesionality.“ 

Byl zmíněn specifický případ konfliktu rolí PP, který zároveň zastával i roli terénního sociálního 

pracovníka. Z počátku se kumulace obou rolí jevila jako velká výhoda, v průběhu projektu se však 

vyjevily různé komplikace. Například při terénním výjezdu do rodiny klienta bylo třeba vždy předem 

rozhodnout, jakou pozici bude tento zaměstnanec zastávat, zda bude působit v roli PP nebo sociálního 
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pracovníka, a následně kompetence dané role důsledně dodržovat. Což se ukázalo jako velmi obtížné, 

a někdy to nevhodně zasahovalo i do práce s klientem (primárním „konzumentem“ služby). Přestože 

tento jeden případ nelze zobecnit, diskutující se více méně shodli na tom, že situaci, kdy peer pečovatel 

nebo peer konzultant má zároveň i kvalifikaci sociálního pracovníka, je třeba v rámci týmu dobře 

ošetřit. Na základě vlastních zkušeností, i s peer konzultanty, se spíše přikláněli k názoru, že je obvykle 

lepší obě role nekombinovat a optimálně nechat dotyčného, ať si sám jednu vybere.  

„Opravdu nejde mít v týmu člověka, který má dělat sociální práci a zároveň je v té roli peer pečovatele, 

protože vždycky tam byl ten prosak peer pečovatele nad tu základní linku sociální práce. Docházelo tam 

potom k obrovským střetům v rámci nastavení rolí a spolupráce.“  

„Je to obvyklý téma, když třeba peer konzultant má zároveň kvalifikaci sociálního pracovníka. My jsme 

to teď v jiným týmu taky řešili ... nakonec se v týmu dohodli, že ne, že to mixovat nebudou, že bude 

jenom jako peer konzultant, což je rozumný.“ 

V praxi se ukazuje spíše výhodou, že PP není sociálním pracovníkem per se a může proto k rodičům 

přistupovat více neformálně. Konkrétní případ, kdy právě neformální přístup PP k rodiči vedl ke 

zlepšení situace jak samotného rodiče, tak klienta, zmínila jedna z účastnic diskuze.  

„To jsme viděli v jedné situaci, kdy PP to té mamince naservírovala docela rázně a ostře, že vlastně 

trošku toho svýho rodinnýho příslušníka omezuje a zároveň tím omezuje sebe. Řekla jí „Teď říkáte, že 

jste nešťastná, ale podívejte se, co si sama děláte, mrkneme na to a uděláme to jinak“. My bysme si 

tohle nemohli dovolit nikdy, byli jsme fakt v úplně jiný roli. PP s tou maminkou už se znaly, takže si 

dovolila takhle jí to naservírovat dost drsně a ta maminka si to fakt vzala k srdci, zpracovaly to spolu a 

vlastně se ulevilo, jak jí, tak tomu klientovi.“ 

Jaký postoj zaujmout k vyžadované míře profesionality peer pečovatele, je (stále) otázkou i pro 

samotné organizace. Zástupci týmů/organizací se shodli na tom, že se jedná o nezbytnou součást 

procesu začleňování PP, která však vyžaduje čas. Výsledek souvisí nejen s hodnotami a pravidly dané 

organizace, ale i s typem práce, kterou PP v organizaci zastává. Volnější hranice zřejmě bude mít 

koordinátor svépomocné skupiny nebo PP působící v nízkoprahové (neformální) instituci. Tyto pozice 

se více blíží pomáhajícímu pracovníkovi, spíš než pracovníkovi sociální služby, a nemusí mít zřejmě až 

tak striktní pravidla. Pokud je však PP součástí týmu nebo vícero týmů, stává se vlastně pracovníkem v 

sociální službě a měl by tedy dodržovat pravidla nastavená týmem, i co se týče již zmiňované pracovní 

doby. 

„Já mám naprosto jasný názor na sociální služby, myslím si, že tam víkend nepatří, a pokud tam víkend 

patří, tak stejně jako u ostatních pracovníků, to záleží, jak to ten tým má.“ 

„Myslím, že třeba u tý svépomocný, nebo rodičovský skupiny, se tohle pravidlo trošku stírá.“ 

a.3 V rámci začleňování a fungování PP je řešena i otázka mlčenlivosti a sdílení informací. Rizika 

spojená s mlčenlivostí jsou zmiňována především v situaci, kdy blízká osoba s duševním onemocněním, 

o kterou PP pečuje, je zároveň klientem organizace. A také v situacích, kdy si klient organizace nepřeje 

předávat informace rodičům. PP se následně ocitá v nekomfortní situaci, kdy tyto informace má, ale 

nemůže je rodičům poskytnout, přestože oni je s ním chtějí sdílet a ptají se na ně. Oba tyto případy 

mohou být pro PP z hlediska mlčenlivosti náročné a je tedy nezbytné, aby byly s PP diskutovány hned 

zpočátku jeho začleňování.  

„Klienti i rodiče respektují to, že něco se neříká, že peer pečovatel nemůže něco říct tomu rodiči, což je 

na něj taky nárok. Protože ten klient je zároveň naším klientem a ten nechtěl, aby se to sdělovalo. To, 

že si to PP musí hlídat, na něj fakt klade nároky.“ 



 

49 
 

b) Flexibilita pozice PP 

Účastníci skupinové diskuze podle svých zkušeností dovozovali, že v případě pozice PP by měla 

organizace vždy počítat s jistou mírou flexibility, tzv. „ušití pozice na míru konkrétnímu člověku“. Jejich 

postoj vychází rovněž ze zkušeností se zaváděním pozice peer konzultanta. Jak PP, tak PK přicházejí do 

organizace zvenku, obvykle příliš neznají způsoby fungování organizace, přinejmenším nikoli z pozice 

zaměstnance, a kromě toho, že se jedná o osobu s vlastní historií vážné duševní nemoci nebo s vlastní 

historií péče o takovou blízkou osobu, o ní zaměstnanci nebo organizace obvykle nemají mnoho dalších 

informací. Proto není snadné pro tyto pozice vytvořit nějaký univerzálně platný obsah práce a je třeba 

ji individuálně přizpůsobovat podle schopností a možností PP či PK. Pro některé PP bude například 

vhodné pouze vedení svépomocné skupiny, jiní se budou více hodit na individuální konzultace a výjezdy 

s terénním týmem. Obojí se ale může prolínat nebo v čase měnit a tedy „šít na míru“.  

„U peer pečovatele se nám to ještě víc osvědčilo, náplň práce a tyhle věci šít na míru konkrétní osobě. 
Neumím si představit, že vytvořím balíček pro peer pečovatele a teď do něj budu někoho hledat. Je to 
spíš tak, že teď tu mám vhodnou osobu a s ní se domlouvám, a nějak ji to šiju na míru, a pak mám 
hranice. Taky něco, co se proměňuje nebo co ji šiju na míru, nebo co se hledá.“ 

 
c) Předpoklady pro pozici PP v organizaci  

Účastníci diskuze zdůrazňovali význam výběru dobrého peer pečovatele. Z hlediska přípravy týmu se 

jeví jako důležitá předchozí zkušenost organizace/týmu s peer pečovatelem (i negativní) a to, jak 

vlastní, tak zprostředkovaná. Proto se účastníci přiklánějí k výběru osoby, kterou již v organizaci/týmu 

znají, například ze svépomocné skupiny. Jeden z účastníků zmínil, že pro výběr peer pečovatele by 

neměla být brána v úvahu pouze zkušenost s péčí o duševně nemocného, ale výhodou bývají také další 

znalosti/kvalifikace, například dosažené vzdělání nebo předchozí zaměstnání.  

„Pro nás to pak bylo v uvozovkách strašně jednoduchý vzít si peer pečovatele do týmu, protože jsme se 

dlouhodobě znali a nějak to tam už trošku fungovalo.“ 

Dalšími významnými aspekty při výběru PP by měl být jednak stabilizovaný stav blízkého s duševním 

onemocněním, o kterého pečuje, a rovněž psychická připravenost/odolnost, tzn. má svou roli 

pečujícího rodiče již vnitřně zpracovanou. Obě okolnosti mohou do výkonu PP nepříznivě zasahovat a 

peer pečovatele nad únosnou míru psychicky a časově zatěžovat. Navíc jedna účastnice dokládá, že 

v rámci práce peer pečovatelky se mohou vyskytovat další psychicky náročné situace v rodinách, na 

které nemusí být PP vždy připravena (negace jejích zkušeností, označení její situace jako horší, než je 

situace rodičů atp.). Od peer pečovatele se dále očekává, že naplní předpoklady jako jakýkoli jiný 

potenciální zaměstnanec, tj. společné vyladění a sdílení hodnot dané pomáhající organizace. Objevil se 

rovněž názor, že pokud by se nenašla vhodná osoba, pak by v organizaci raději pozici peer pečovatele 

vůbec neměli (po nějakou dobu).  

„A to je hrozně důležitý u toho rodiče, v jaký fázi a jak je na tom ten jeho duševně nemocný člen rodiny. 

Pakliže je v pořádku, tak ta maminka funguje úplně jinak, než když doma paralelně řeší něco jinýho. 

Když ten stav toho příbuzného se zhorší, to je rizikový. Můžou tam být úskalí v tom, že když doma je to 

na prd, tak samozřejmě v práci taky funguju úplně jinak.“ 

„Je to super nápad vzít člověka, který už to má za sebou, nevrací se do toho každý den a nenese si to do 

tý práce s sebou, to by byla velmi dobrá cesta, minimálně z těch našich zkušeností.“ 

4.1 Úskalí pozice peer pečovatele 

Za jedno z hlavních úskalí práce peer pečovatele účastníci pokládají střet zájmů, jakési až „schizofrenní“ 

postavení peer pečovatele. V tom smyslu, že v centru zájmu organizace primárně stojí klient, který se 

zakázkou přichází, zatímco podpora peer pečovatele směřuje primárně k rodičům, kteří však nejsou 
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klienti organizace. Zástupci organizací si většinou uvědomují, že udržení loajality vůči organizaci a 

zároveň vůči rodičům klade na PP poměrně vysoké nároky. Jak peer pečovatel, tak tým by proto měli 

být na takové situace, co nejlépe připraveni.  

„Chápu, že ta situace je obtížná, že chce být na jednu stranu nápomocný těm rodičům, ale na druhou 

stranu ty rodiče někdy jednají v některých věcech tak, že s nimi my jako za naší organizaci nesouhlasíme. 

Protože to škodí tomu dítěti, našemu klientovi. Tak je to hrozně těžký...“ 

„To bysme nechtěli, aby to dopadlo tak, že sice bude peer pečovatel bezvadně spolupracovat 

s rodičema, ale klient s námi ukončí služby.“ 

4.2 Budoucnost PP v organizacích 

Projekt ukázal, že i přes některé potíže je pozice PP pro pomáhající organizace celkově přínosná. Všichni 

účastníci vyjádřili zájem pozici PP zachovat i do budoucna, ať už ve stejné nebo větší či menší míře 

(klidně i 0,1 úvazku). Poloviční nebo nižší úvazek se zdá pro organizaci poměrně vyhovující.  

„...v rámci terénního týmu, kdy chodí s kolegy do rodin, kde to úplně třeba nefunguje, tak se ta pozice 

jasně ukázala, že je výborná.“ 

„..rozhodně v tom končit nebudeme, bylo to obrovským přínosem, a budeme to dělat dál.“ 
 
Důležitým aspektem projektu byla delší doba trvání, během které si mohly organizace v praxi vyzkoušet 

spolupráci s peer pečovatelem, a díky tomu si mohly vyjasnit, ať už na základě pozitivních nebo 

negativních zkušeností, co od role peer pečovatele mohou očekávat a jak ji do budoucna definovat. 

Jedna účastnice nastínila také vizi předávání zkušeností peer pečovatele rodičům a dalším 

zaměstnancům skrze krátká edukační videa nebo streamované přenosy. Je to mimo jiné jeden ze 

způsobů, jak oslovit rodiče a podpořit tak jejich advokační iniciativu.  

 

3.4.3 Shrnutí  
V rámci projektu se z pohledu zprostředkovatelů služeb osvědčilo využití peer pečovatele, jak ve vedení 

nebo koordinování svépomocné skupiny nebo nízkoprahového centra, tak při práci v terénním týmu. 

Většinou byl PP členem jednoho konkrétního týmu, nicméně využití peer pečovatele napříč týmy se 

rovněž ukázalo jako možné řešení. Poslední zmiňovaný způsob je vhodný pro efektivní začlenění peer 

pečovatele do organizace, pokud by se pro něj například nenašlo dostatečné uplatnění v jednom týmu. 

Výhodou se zdá být i větší povědomí o roli peer pečovatele napříč různými týmy, a tedy i přinášení 

pohledu z druhé strany, od rodičů. Nicméně se jeví jako mírně náročnější pro zařazení této „přelátavé“ 

role PP do struktury organizace.  

Z pohledu zapojení peer pečovatele do organizace/týmu se ukázala jako stěžejní téma nastavení 

pracovní doby a kompetencí, zachování mlčenlivosti a sdílení informací v rámci týmu. Ta by si měla 

organizace vyjasnit nejlépe ještě před zapojením PP. Praxe ukázala, že peer pečovatel, ať už ze své 

potřeby pomáhat nebo z praktických důvodů (pracovní doba neformálních pečujících), komunikuje 

s rodiči i mimo vymezenou pracovní dobu. Některé organizace se snaží, aby PP striktně držel pracovní 

dobu, jiné jsou zřejmě benevolentnější. V obou případech je však nezbytné transparentní sdílení 

informací mezi týmem a peer pečovatelem a loajalita peer pečovatele k organizaci a zájmu klienta i 

přesto, že je jeho podpora směřována k rodičům klienta. Právě nastavení a udržení profesionality a 

hranic ve vztahu k rodičům je jedno z hlavních úskalí pozice peer pečovatele, které přináší značné 

nároky na osobnost PP. Proto je účastníky zmiňována důležitost výběru dobrého peer pečovatele. Jako 

základní předpoklady pro zdárné zvládnutí této role zmiňují stabilizovaný stav duševně nemocného 

rodinného příslušníka, o kterého pečují, a psychickou připravenost PP, tj. měl by mít dostatečně 
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zpracovanou svou zkušenost pečujícího rodiče. V neposlední řadě je třeba být v rámci organizace/týmu 

připraven na delší časový horizont (měsíce) při zavádění a ladění pozice peer pečovatele.  

Přínos peer pečovatele z pohledu zprostředkovatelů služeb je nesporný a spočívá především v jeho 

spolupráci s terénním týmem, zejména v podpoře nespolupracujících rodin (ale nejenom jim). Žitá 

zkušenost a často i věková blízkost peer pečovatele neformálním pečujícím velmi pomáhají při navázaní 

spolupráce a posilují důvěru rodinných pečujících směrem k organizaci, což má pozitivní efekt na 

klienta. Vedle poskytování podpory rodinným pečujícím je peer pečovatel také cenným zdrojem 

informací nejen pro neformální pečující, ale i pro pracovníky organizace, kterým zprostředkovává 

pohled rodičů klienta. Peer pečovatel rovněž na sebe přebírá pracovní náplň, kterou obvykle vykonával 

jiný pracovník tak trochu nad rámec svého pracovního zaměření (vedení svépomocné skupiny, 

komunikaci s rodiči, organizaci akcí pro rodiče). Především díky těmto (a dalším) přínosům je role peer 

pečovatele v pomáhající organizaci hodnocena jednoznačně pozitivně, jeho podpora a specifická práce 

s rodiči je vnímána jako důležitý aspekt pro zlepšování situace klient a jako rozšiřování nabídky služeb. 

Proto je i motivace a ochota organizací udržet si PP do budoucna vysoká.  

 

3.5 Závěrečné shrnutí a doporučení 

Lze shrnout, že očekáváné přínosy pozice peer pečovatele se naplnily. PP otevírá cestu k navázání 

kontaktu a ke spolupráci s neformálními pečujícími. Je jednoznačně vnímán jako podpora pro 

neformální pečující, čímž napomáhá práci s klienty a stává se tak plnohodnotnou součástí týmu a 

organizace. Role a pozice PP také zapadá do konceptu multidisciplinárního týmu. Navíc v rámci 

organizace může personálně pokrýt specifické zaměstnanecké pozice. Kromě přínosů má zavádění 

pozice peer pečovatele samozřejmě i svá úskalí, na jejichž základě jsou formulována následující 

doporučení. 

• Dostatek času na implementaci pozice PP 

Organizace/tým by měla mít vyhrazený dostatečný čas na implementaci pozice peer pečovatele 

(minimálně několik měsíců). Během této doby je třeba věnovat pozornost dobrému procesnímu 

nastavení pozice PP v organizaci (náplň práce, místo v organizační struktuře, komunikační procesy). 

• Věnovat pozornost sdílení osobního příběhu PP  

Při implementaci pozice peer pečovatele do organizace/týmu je třeba věnovat pozornost sdílení 

osobního příběhu PP s týmem hned zpočátku zapojení PP do týmu/organizace. Příběh jako 

pracovní nástroj PP pomáhá vymezit jeho roli v týmu a napomáhá seznámení se s PP a jeho přijetí 

do týmu/organizace.  

• Optimální nastavení pracovní doby a kompetencí 

V rámci organizace/týmu je nezbytné zaměřit se na vymezení kompetencí peer pečovatele 

vzhledem k potřebám, hodnotám a normám každé organizace/týmu, zároveň bude velmi 

pravděpodobně nutné kompetence průběžně přizpůsobovat. V zájmu sladění role PP s pravidly 

organizace by měla být věnována významnější pozornost optimálnímu vymezení pracovní doby PP.  

Zkušenost ukazuje, že pro PP je velmi obtížné dodržovat standardní pracovní dobu danou 

organizací, už vzhledem k tomu, že rodinní pečující jsou často zaměstnaní a nemají vždy příležitost 

konzultace s PP v jeho pracovní době. Práci přesčas se u peer pečovatele zřejmě nedá úplně 

vyhnout, je tedy třeba se včas dohodnout se na společných zájmech a pravidlech. 
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• Sladit očekávání PP a organizace, definovat možné střety zájmů 

Při ukotvování pozice PP v organizaci/týmu bude třeba sladit očekávání peer pečovatele a 

organizace. V optimálním případě by měl být primární zájem organizace (klient) v souladu se 

zájmem peer pečovatele (podpora neformálních pečujících), čímž by se mělo předcházet střetu rolí 

peer pečovatele (loajalita k organizaci vs. k neformálnímu pečujícímu). Práce PP se pohybuje na 

hranici formální a neformální péče, přičemž v jeho zájmu je primárně podpora rodičů, a v zájmu 

organizace primárně podpora klientů. Tyto zájmy se nevylučují, ale je třeba, aby byly týmem a PP 

diskutovány a vzájemně objasněny a tím se předešlo případným nedorozuměním. Proto je vhodné 

nepodcenit vymezení pozice PP v rámci vztahů organizace-klient-rodinný pečující, čímž souvisí i 

nastavení pravidel sdílení informací mezi PP-týmem-rodičem-klientem.  

• Možnost vhodného tréninku, vzdělávání nebo i psychoterapeutické podpory pro PP 

Práce peer pečovatele je poměrně náročná i z hlediska udržení profesionálních hranic. Pro 

uchopení role peer pečovatele nemusí být prožitá zkušenost sama o sobě dostatečným 

předpokladem, proto by jak zájemce o pozici PP, tak samotný PP, měli mít možnost vhodného 

tréninku, vzdělávání nebo i psychoterapeutické podpory. Absolvování přípravného kurzu na pozici 

peer pečovatele je nezbytné, přičemž zařazení PP do týmu/organizace a obecně jeho dalšímu 

seberozvoji v této roli velmi napomáhají společné supervize s ostatními peer pečovateli a 

víkendové (neformální nebo vzdělávací) akce, na kterých mají PP možnost předávat si své 

zkušenosti a dále se profesně rozvíjet. 

• Pozici PP „ušít na míru” konkrétní osobě 

Při výběru peer pečovatele je výhodné, pokud potenciálního peer pečovatele organizace/tým již 

nějakou dobu zná (např. ze svépomocné skupiny). Zároveň se pokládá ze velmi důležité, aby stav 

jeho duševně nemocného byl (dlouhodobě) stabilizovaný a aby on sám byl psychicky srovnaný se 

svou zkušeností pečujícího rodiče. Přitom není úplně vhodné mít předem připravený univerzální 

popis a nastavení pozice pro peer pečovatele, vhodnější je tuto pozici „šít na míru“ podle konkrétní 

osoby, jak ukazují i zkušenosti s pozicí peer konzultanta. 


