
„Kdo může říci, že se vzpamatoval z vážného du-
ševního onemocnění, zotavil se, dostal nemoc pod 
kontrolu a  nyní žije spokojeně a  užitečně? Právě 
ten, kdo tento příběh prožil. A právě takový člověk 
může být nejvíce ze všech inspirací pro ostatní, kte-
ří se s onemocněním potýkají – je živoucím vzorem 
a nadějí, že i oni se mohou zotavit!“
MUDr. Zuzana Foitová, Manuál zapojení peer konzultantů 
do péče o duševní zdraví

Inspiraci pro pojetí role peer konzultanta v péči 
o duševní zdraví jsme získali v Holandsku (GGZ 
Noord Holland Noord). 

  Podpořili jsme postupně vznik a udržení
17 pracovních pozic pro peer konzultanty 
v organizacích poskytujících služby v oblasti 
péče o duševní zdraví po celé České republice.

  Naši experti a zkušení peer konzultanti
poskytují externí podporu při zapojování 
prvních peer konzultantů v lůžkovém
zařízení na 4 odděleních Psychiatrické
nemocnice Bohnice. 

  Ve spolupráci s účastníky projektů vznikly
publikace, do kterých jsme shrnuli naše
zkušenosti a poznatky. 

  Vytvořili jsme vzdělávací kurz, který nabízí
rozvoj základních znalostí a dovedností pro 
práci na pozici peer konzultanta. Od jeho
vzniku jej absolvovalo celkem 32 účastníků.

  Nabízíme další vzdělávání i podporu týmům 
a peer konzultantům. 

Internetová poradna www.stopstigma.cz fun-
guje již od roku 2004. Nejprve na dotazy veřej-
nosti odpovídal jen psychiatr a psycholog, ná-
sledně se poradenský tým rozšířil o  sociálního 
pracovníka. Počínaje srpnem 2015 se k týmu po-
radců připojil také peer poradce – člověk s vlastní 
zkušeností s duševní nemocí a se zotavením. 

Poradna odpovídá na dotazy z oblasti duševní-
ho zdraví i nemoci, poskytuje informace a pod-
poru tazatelům i veřejnosti. Vychází z konceptu 
zotavení z duševního onemocnění a jejím cílem 

Evaluace programu byla provedena na základě 
anonymně získaných 43 zpětných vazeb. Velmi 
dobře je hodnocena kombinace, kdy odpovídá 
peer poradce a  zároveň některý z  profesionál-
ních poradců.

Průměrné skore hodnocení oblastí dotazníku zpětné vazby
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Může člověk, který zažil duševní nemoc, učit? Na 
vysoké škole? Ano může. Základní myšlenkou to-
hoto konceptu je vnést do výuky studentů pomá-
hajících profesí prvek autentické zkušenosti. Peer 
lektoři ale nepřicházejí do škol jen vyprávět svůj 
příběh, jejich role je především lektorská – muse-
jí zvládnout přednes, práci se skupinou, modero-
vání diskuse i získání zpětné vazby. 
Společně se skupinou prvních 10 peer lektorů 
v ČR jsme začali tento koncept uvádět do života 
a vytvořili čtyři vzdělávací moduly: 

Modul Hodinová dotace

Zotavení (recovery) 6

Self managament 6

Stigma a diskriminace 6

Peer programy 6

Celkem hodin 24

Do projektu se od začátku zapojily dvě vysoké 
školy v  Praze: Katedra sociální práce Univer-
zity Karlovy a Pražská vysoká škola psycho-
sociálních studií. V  roce 2014 proběhla první 
výuka modulů, které se zúčastnilo 54 studentů 
psychologie a sociální práce. Obě zapojené vy-
soké školy se rozhodly výuku peer lektorů zařa-
dit do svých osnov.
Výzkum realizovaný Kristýnou Wohlinovou (2015)
prokázal destigmatizační efekt – postoje stu-
dentů, kteří se zúčastnili výuky, byly méně stig-
matizující nežli kontrolní skupina.

Garanti projektu: 

MUDr. Zuzana Foitová
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podpora týmových procesů

MANUÁL

ZAPOJENÍ PEER KONZULTANTŮ 
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je poskytovat odborně garantované poraden-
ství a destigmatizovat problematiku duševního 
onemocnění.

Analýza dotazů v internetové poradně
za období srpen 2015 – březen 2016:

Celkem dotazů 152

z toho: %

Tazatel se ptá
sám za sebe 73

Tazatel či jeho blízký není 
v odborné péči 49

V dotazu je obsaženo 
téma sebevraždy 8

Na dotaz odpovídal
i peer poradce 61

Peer lektoři a peer konzultanti se postupně za-
pojují do výuky v dalších vzdělávacích kurzech 
a  stávají se nepostradatelnou součástí našeho 
lektorského týmu.
Zahraniční partneři: 
Cambridgeshire and Peterborough NHS 
Foundation Trust a GGZ Noord-Holland-Noord
Garant projektu:
Mgr. Pavel Říčan
vytváření vzdělávacích programů

 

 
 

 
 
 
 

KURZ 
Umíme se domluvit: 

Sociální práce s duševně nemocnými zaměřená 
na zotavení klienta 
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Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví realizuje od roku 2012

PROGRAMY NA PODPORU ZAPOJOVÁNÍ LIDÍ 
S VLASTNÍ ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant from Norway.

Peer konzultanti v péči
o duševní zdraví

Internetová psychiatrická poradna
se zapojením peer poradců

WRAP
(Wellness Recovery Action Plan) 
je preventivní nástroj, který může každý využít 
k tomu, aby mu bylo lépe, aby se jeho stav ne-
zhoršoval a aby mohl žít život podle svých před-
stav. WRAP byl vyvinut v roce 1997 skupinou lidí, 
kteří hledali způsob, jak překonat své zdravotní 
potíže a naplnit své sny a cíle. Nyní ho využívá 
široký okruh lidí v různých situacích a využívá se 
i ve službách duševního zdraví po celém světě.

Ve Spojených státech je WRAP na seznamu „na 
důkazech založených“ programů.

V létě 2015 realizovalo CRPDZ ve spolupráci s Fit 
Academy první sebezkušenostní trénink WRAP 
pro 10 účastníků.

Lektoři s vlastní zkušeností s duševní 
nemocí – „peer lektoři“

Hra niční porucha osobnosti
Dobrý den, mám diagnostikovanou hraniční poruchu osobnosti. Je možné,
že slýchám hlasy jako ne v  mé hlavě, jako vkládané do hlavy, myšlenek?
Nevím, zda je to běžný projev, nebo o tom říci svému psychiatrovi? Děkuju.
Odpověď odborníka:
Dobrý den, u pacientů s hraniční poruchou je možné pozorovat pří-
znaky podobné psychóze, které jsou ale krátkodobé a  méně inten-
zivní než třeba u schizofrenie. Je ale potřeba podrobnějšího vyšetře-
ní, aby bylo možné vyloučit jinou poruchu, takže svému psychiatrovi 
o tom rozhodně povězte. Všeobecně platí, že psychiatr by měl vědět 
o potížích svých pacientů co nejvíc, aby jim mohl efektivně pomoci. 

Odpověď peer poradce:

Dobrý den, myslím, že bude poctivé, když řeknu, že já také někdy 
slýchám hlasy. Většinou je to v době, kdy jsem přetažený, opravdu ne-
vyspalý. Pak slyším šramoty, zpěv, hudbu a nezřetelné hlasy. Při usíná-
ní slyší hlasy kdekdo. Podle výzkumů, které má k dispozici svépomoc-
ná síť Hearing Voices (Slyšení hlasů), se tento jev týká desítek procent 
lidí, kteří ani netrpí duševním onemocněním. Přesto je tradičně pova-
žován za typický příznak schizofrenie. Lékaři bych se s tím bez obav 
svěřil. Pocity vkládaných myšlenek se u některých mých známých ob-
jevují a  jejich diagnózy neznám. Záleží na tom, co chcete se svými 
hlasy dělat. Pokud na Vás přímo neútočí, snažte se jim porozumět, 
pomoci by Vám mohl dobrý psychoterapeut.

Zaujala Vás tato prezentace?

Uvažujete o zavedení peer
programů a hledáte
odbornou spolupráci?

Kontaktujte nás!

www.cmhcd.cz


