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O čem to bude

Rozšíření peer konzultantů v ČR

Peer konzultanti ve výzkumu

Podpora peer konzultantství

Senior peer konzultanti

Peer konzultant jako nová profese



Peer konzultanti 
jak nový koncept v ČR?

Peer asistenti v Dotyku
Pacientští důvěrníci Kolumbus

Služby klubu Mosty

Peer konzultant jako plnohodnotný člen profesionálního týmu

2013 – první zaměstnaní peeři v ČR

2016 – dle standardu CDZ je peer členem týmu na 0,5 úvazku





2013
2014
2015
2016
2017

Peer konzultanti v regionech 2013 - 2017



Co umožnilo rychlé rozšíření?

Projektová podpora, přímý kontakt s Holanďany

Specializovaný kurz

Dostupná metodika

Týmy někdy peera mění, ale pozice až na výjimky 
zůstávají

Organizace angažují peery i mimo projekty

Dostatek vhodných zájemců

Opora ve standardu CDZ



Peeři v Psychiatrické nemocnici Bohnice - 2015

Hledání role a pozice peera, přístup k dokumentaci, prostory, technika

Volnost pro peery  - náplň práce, pozice v týmu…

Způsob práce

časově ohraničený hospitalizací

snazší přístup ke klientovi na oddělení nežli v terénu

Výsledky
zájem ze strany pacientů
rozšíření na další oddělení 2016-2017



Peer konzultanti ve výzkumu

Nepřijetí týmem

„Asimilace“

Přínos pro klienty

více naděje; více kontroly nad tím, 
co se děje; lepší zapojení do 
komunity

Přínos pro týmy

méně stigmatizace, více optimismu

Přínos pro peer konzultanty

oceňovaná role, sebedůvěra, 
zplnomocnění



Peer konzultanti ve výzkumu - ČR

Jedná se o komplexní proces – peer konzultant, tým, organizace

Důležitá je příprava peer konzultanta i týmu a relevantní pozornost

Týmy mají být aktivně zapojeny do rozhodovacích procesů

Klíčovou roli mají „senior peer konzultanti“

Prvky vzájemnosti fungují i ve vztahu peer konzultant - klient

Peer konzultanti nevystačí pouze se svou zkušeností – komunikační 
dovednosti..
Franzová, D. (2015). Zkušenosti se zaváděním modelu peer konzultantů do vybrané 
organizace poskytující služby osobám s duševním onemocněním, diplomová práce. FHS 
Praha

Foitová, Z. Stuchlík, J. Říčan P., Paleček J. (2015) Zpráva o přínosu zapojení peer konzultantů

Hromádková, K. (2016). Začleňování peer konzultanta do pracovního týmu organizace pro 
duševní zdraví. Diplomová práce. KSP Praha



Co potřebuji jako peer konzultantka

Práce sama na sobě
Zotavení, náhled, chci 
pomáhat..

Podpora zvenčí
Vzdělávání, supervize, 
informace

Tým, ve kterém pracuji
Náplň práce, pravidla, 
každodenní zpětná vazby, 
týmovost

Vzájemná peer podpora
Obohacení, sdílení 
zkušeností, zpětná vazba, 
upevnění v roli



Senior peer konzultanti -
bez nich by to nešlo

Pro budoucího peera 

vidí, jak to může fungovat  vůči klientům, týmu

vhled do role – hranice, rizika

Pro profesionály

setkání s fungujícím peerem, informace, naděje

Pro senior peer konzultanty

profesní růst - nové kompetence a odpovědnosti

„profesionalizace  nemoci“ 

nebo „profesionalizace  uzdravování“

Kam směřují peer konzultanti?

Sociální práce bez „peer“, psychoterapie, senior peer, odchod z 

oboru..



Oblast Nyní Možný vývoj

Legislativa Standard CDZ, tolerance 

v sociální i zdravotnické 

legislativě

Legislativní ukotvení

Etika Dobrá praxe, řešení 

dilemat na místě

Etický kodex PK

Náplň práce Manuál pro PK, pestrost, 

hledání vhodných 

obsahů

Standardizace 

v některých prostředích 

– CDZ, lůžkové zařízení

Vzdělávání Akreditované kurzy 

MPSV

Certifikované vzdělávání 

v ČR– stanovený rozsah, 

obsah, atestace..

Profesní komora Neformální setkávání 

peerů

Platforma peer

konzultantů

Peer konzultant jako nová profese?
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