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Abstrakt
Zapojení lidí se zkušeností s nemocí na pozici peer konzultanta do sociálních
i zdravotních služeb představuje nový fenomén v péči o lidi s duševním
onemocněním. Se způsobem práce peer konzultanta a s jeho zapojením do týmu
odborníků se pojí různé etické souvislosti a aspekty, na které se musí každá
organizace připravit, pokud chce tuto pozici zavádět. Zkušenosti peer
konzultantů jsou zároveň svědectvím o postavení lidí s duševním onemocněním
ve společnosti, o prožité stigmatizaci a o potřebě pomáhat lidem v podobné
situaci.

Klíčová slova
nemoc, duševní, péče, psychiatrická, altruismus, solidarita, společnost,
sounáležitost, etika, služby, sociální, zdravotní, pomáhání, sdílení

Abstrakt
Involvement of people with experience of disease as a peer consultant in social
and health services is a new phenomenon in the care of people with mental
illness. The way the peer consultant works and his involvement in the team of
experts is related to the different ethical contexts and aspects that each
organization must prepare if it wants to implement this position. The experience
of peer consultants is also a testimony of the status of people with mental illness
in society, stigmatization and the need to help people in a similar situation.

Klíčová slova
illness, mental, care, psychiatric, altruism, solidarity, society, belonging, ethics,
services, social, health, helping, sharing
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Úvod
Úroveň společnosti poznáme podle toho, jakým způsobem se dokáže
postarat o své staré a nemocné jedince. Žijeme své běžné životy, bydlíme ve
městech či vesnicích, chodíme do zaměstnání, škol a mnohdy ani netušíme, že
v našem blízkém okolí žije člověk s nějakým handicapem, který se cítí opuštěný
a bezradný.
V průběhu historie se způsob pomoci znevýhodněným jedincům vyvíjel
od pomoci v rámci rodiny směrem k obci a následně ke státu. S dalším rozvojem
společnosti vzrůstal význam státem garantované péče, později vznikaly nové
obory se zaměřením na zdravotně sociální problematiku.
V naší současné společnosti je zdravotní a sociální péče již běžnou součástí
života. Zabezpečení zdravotně a sociálně znevýhodněných lidí je ošetřeno
zákony, existují organizace, které péči poskytují a jsou ustanoveny instituce,
které na poskytování dohlížejí.
Do skupiny lidí zdravotně i sociálně znevýhodněných patří mimo jiných
i osoby s duševním onemocněním. Péče o ně zasahuje do několika oborů.
Nejvýznamnějším oborem je psychiatrie, která je nezastupitelnou specializací
v lékařství. Lékaři poskytují své služby v psychiatrických ambulancích, na
psychiatrických odděleních v nemocnicích a v psychiatrických léčebnách.
Duševní onemocnění ale není běžnou nemocí, kdy se člověk po zaléčení vrací do
svého normálního života. U lidí s duševním onemocněním často dochází ke
ztrátě zaměstnání, jsou oslabeny jejich dřívější kontakty s okolím, někdy bývá
narušen život celé rodiny. Proto jsou v péči o osoby s duševním onemocněním
významným oborem také sociální služby, které pomáhají zkvalitňovat život
postižených, kteří nepotřebují být hospitalizováni. Obsahem sociálních služeb
podporujících tyto osoby je především prevence, aktivizace a odborné
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poradenství. V rámci reformy psychiatrické péče1 je trendem propojení obou
oblastí, které v rámci meziresortní spolupráce nabízejí služby odpovídající
individuálním potřebám jedince. Předkládaná disertační práce je zaměřena na
sociální služby, ale zároveň jsou uvažovány souvislosti a přesah do zdravotnictví.
V disertační práci se zabývám etickými souvislostmi, které jsou spojené se
zapojováním lidí mající zkušenosti s duševním onemocněním do sociálních
služeb v nové pracovní pozici „peer konzultant“2. Toto téma je mi blízké, protože
již skoro dvacet let pracuji v různých manažerských funkcích v sociálních
službách pro lidi s chronickým duševním onemocněním a aktivně se podílím na
reformních snahách, které směřují k pomoci začleňovat lidi s duševním
onemocněním zpět do běžného života.
Disertační práci jsem původně připravovala se záměrem zjistit, zda si
společnost uvědomuje odpovědnost za to, zda mají sociální služby odpovídající
podmínky ke své činnosti, tzn. dostatečné financování, dostatečné ocenění práce
pracovníků atd.. V průběhu studia a přípravy disertace jsem se zúčastnila
zahraniční stáže, na které jsem se seznámila s problematikou zaměstnávání peer
konzultantů a uvědomila jsem si, že na původní zvolené téma můžu pohlížet
z jiné perspektivy. Dobrovolné přijetí role peer konzultanta, kdy „nemocný
pomáhá stejně nemocným“, přijetí osobní odpovědnosti za svůj život i přes
osobní handicap a ochota poskytovatelů služeb jít do rizika a zkusit něco nového
a neobvyklého, přispívá ke změně přístupu společnosti k lidem s duševním
onemocněním a zároveň posiluje společenskou odpovědnost za společné soužití
(včetně odpovědnosti za zajištění potřebné péče).
Práce je rozdělena do devíti kapitol. V prvé až šesté kapitole se zabývá
teoretickým rámcem, který má vliv na zapojení peer konzultantů do

1

Pojmy psychiatrická péče a služby duševního zdraví jsou používány jako synonyma a podobně je budu
používat i v této práci.
2
Název pozice „peer konzultant“ lze přeložit jako „kamarád, druh, soudruh pracovník“. Tento překlad se
však v praktické rovině neuplatnil. Peer konzultant se během psaní této práce stal běžně používaným
pojmem, proto jsem ho také ponechala v nezměněné podobě.
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psychiatrických služeb. Jedná se zejména o individualizaci moderní společnosti,
sociální sounáležitost (charakterizovanou altruismem a solidaritou), souvislosti
spojené

s pomáhajícími

profesemi

a

specifika

života

lidí

s duševním

onemocněním. Do teoretického rámce byla zahrnuta také problematika
svépomocných skupin, procesu zotavení a vysvětlení pozice peer konzultanta.
Sedmá kapitola obsahuje výzkumnou část, která je rozdělena na základě
struktury a designu studie do pěti částí. Výsledky výzkumu jsou diskutovány
v osmé kapitole. Poslední kapitola je závěrem celé práce.
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1.

Úvod do problematiky

I když žijeme ve světě, ve kterém máme mnoho možností jak realizovat své
individuální sny a přání, neměli bychom zapomínat, že vedle nás žijí také lidé,
kteří mají nějaké potíže, které jim zabraňují žít normální běžný život. Úvodní
kapitola vysvětluje souvislost mezi individualizací společnosti, vznikem institucí,
významu zaměstnávání lidí a zároveň nutností pomáhat znevýhodněným lidem,
kteří se ocitli na samém okraji společnosti.

1.1.

Vymezení pojmu sociální

V každodenním životě se běžně setkáváme s pojmem „sociální“. Z médií
slyšíme o sociálních dávkách, sociálních službách, sociálních problémech aj., ale
co slovo „sociální“ vlastně znamená a jak je spojeno s existencí sociálních
služeb?
V češtině se termín „sociální“ užívá v mnoha významech např. (Geist,
1992):
„charitativní, podpůrný, dobročinný, společensky družný, společenský,
společensky

hromadný,

týkající

se společnosti,

společností

podmíněný,

společensky závazný, normativní, mající na mysli blaho a dobro spoluobčanů
a společnosti jako celku, sloužící společnosti, týkající se mezilidských styků
a vztahů, týkající se životních podmínek, životní úrovně aj.“
Slovník cizích slov vysvětluje „sociální“ jako “týkající se vztahů mezi lidmi
ve společnosti, týkající se úsilí a snahy o zlepšení společenských poměrů, týkající
se životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti a státu, zabezpečení
pro případ nemoci apod.“ (ABZ.cz, 2013).
Rovněž v literatuře se tento termín užívá v různých smyslech, např.
kolektivní vědomí, nezávislé na jedincích; dění mezi lidmi; chování mezi lidmi
a jejich očekávání. Nevýhodou této mnohoznačnosti je, že nepřispívá k přesnosti
10

vyjadřování, neboť člověku dává na výběr. Užití termínu se následně odvíjí podle
hodnotového systému osoby, která je zároveň ovlivněna kulturními zvyklostmi
prostředí, ve kterém žije.
Sociologický slovník uvádí, že je vhodné termín „sociální“ chápat jako:
„Aktivity orientované (vztahující se) na partnera (jedince, skupinu, útvar),
jako obrácení pozornosti k nějakému jinému jedinci, jako objektivaci, jejíž
tendence se týká svým „míněným“ smyslem partnera, skupiny lidí aj.“ (Geist,
1992).
Slovo „sociální“ se tedy používá, pokud mluvíme o člověku jako
společenské bytosti, o událostech spojených s jeho životem. Pro člověka je život
ve skupině jednou ze základních potřeb. Sociální založení lidské bytosti je stále
velmi podstatné, i když lidstvo po staletí usiluje o individuální seberealizaci
a autonomii. Ve skupině nalézá jednotlivec zralou, bezprostřední jistotu
a bezpečí. Dojde-li ke ztrátě schopnosti vázat se na skupinu, člověk strádá,
protože nejsou uspokojeny jeho základní potřeby. Proto je člověk po celý život
odkázán na to, být členem nějaké skupiny, která utváří a podmiňuje jeho osud
i celé společnosti. (Nejde však jen o psychologické „strádání“. Např.
k uspokojení hladu, potřebuji člověka, který mi prodá chleba.) Člověk myslí, cítí
a jedná jako člen skupiny, jen výjimečně jako autonomní individuum, a je ve
velké míře závislý na psychických vazbách ke skupině. Teprve skupina dává
člověku pocit jistoty, bezpečí, sounáležitosti, které jsou v dospělosti pro jeho
vývoj nezbytné (Dörner a Plog, 1999).
Skupinový život člověka je formován prostřednictvím procesu socializace,
během něhož se učí „hrát hru na společnost“. Nakonečný uvádí, že:
„Socializace je proces, v němž dochází k postupné přeměně člověka jako
biologické bytosti v bytost společenskou. Je to proces kultivace člověka a jeho
postupného utváření. Proces socializace se realizuje v běžném společenském
životě, zejména v průběhu mezilidských interakcí a probíhá v podstatě v průběhu
celého lidského života.“ (Hyhlík a Nakonečný, 1977, str.265).
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Cíl socializace je dosažen, pokud se člověk dokáže ve společnosti uplatnit
a zároveň přebírá za ni část odpovědnosti.
Lidský život je spojený s celoživotním poznáváním. Člověk je celý den
vystavený záplavě vjemů, které zkoumá, poznává a třídí. Mezi získanými
výsledky hledá pravidelné souvislosti a vztahy, čímž se účinnost tohoto
poznávání rozšiřuje (Sokol, 2008). Poznáváním získává jedinec „sociální
dovednosti“, které v průběhu celého života prohlubuje. Jedná se o dovednost
navazovat vztahy, jasně a srozumitelně komunikovat, dodržovat pravidla
slušného chování, vyjadřovat svůj názor apod. Tyto dovednosti získává nejprve
v rodinném prostředí a později v různých společenstvech a institucích (Matoušek
a kol., 2013). Vytváření společenských vazeb jednotlivce, jejich kvalita
a schopnost reagovat na požadavky prostředí je označováno jako „sociální
fungování“.
Sociální fungování jako interakce mezi lidmi a požadavky prostředí je
dynamickým procesem. Na jedné straně je lidská schopnost zvládat problémy
a na druhé straně jsou požadavky a očekávání prostředí. Pokud člověk přestane
požadavky prostředí zvládat nebo jsou nároky prostředí nepřiměřené jeho
dovednostem, může nastat problematická situace. Také očekávání jedince vůči
sociálnímu prostředí hraje významnou roli v kvalitě jeho sociálního fungování
(Navrátil, 2003).
Člověk jako společenská bytost prochází kulturním vývojem, který směřuje
k představě nezávislého, soběstačného a autonomního života. Svoboda jednání
může způsobovat konflikty s okolím, a proto ho musí společnost regulovat. Naše
jednání je ovlivňováno společenskými stereotypy, individuální morálkou
a právem. Každá společnost kontroluje jednání člověka podle svých
společenských norem. Různé společnosti mají různé společenské normy, které
mají k sobě relativní vztah. Normy jsou běžně chápány jako prostředky
k dosahování cílů. Při svém rozhodování musí člověk počítat s důsledky
a odpovědností (Sokol, 2014).
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Lze tedy tvrdit, že chování člověka ve společnosti regulují "sociální
normy“, které představují soubor psaných i nepsaných předpisů ovlivňujících
chování lidí. Jednání člověka tak podléhá „sociální kontrole“, která je souborem
formálních i neformálních postupů, kterými společnost vyvíjí na každého jedince
tlak, aby se choval v souladu s jejími normami (Matoušek a kol., 2013).
V současné moderní společnosti lidé žijí převážně v anonymních masách,
ve kterých postupně dochází k vytrácení zdravých sociálních vztahů. (Sokol,
2014). Život ve městě přináší lidem sice větší pohodlí, ale zároveň představuje
život mezi množstvím cizích lidí, kteří jsou nuceni se vzájemně tolerovat.
Kupříkladu v městské hromadné dopravě, v obchodních centrech a jiných
místech, kde se vyskytuje větší množství lidí, může být pro některé jedince ztráta
a narušení osobní zóny velmi stresujícím zážitkem. Obranou může být netečná
lhostejná maska a nezájem. Pro zachování zdravých sociálních vztahů, je snahou
každé osoby vytvořit si okruh svých přátel a blízkých, s nimiž se setkává. Mezi
obyvateli moderní společnosti však existují i skupiny osamělých a vyloučených
jedinců, kteří nejsou schopni bez pomoci dosáhnout požadovaného sociálního
fungování (Sokol, 2008). Zde nabývá pojem „sociální“ dalšího významu, neboť
vyspělé společnosti na takto vyloučené jedince nezapomínají a v rámci tzv.
„sociální“ politiky vytvářejí programy (projekty), které jsou cíleny preventivně
nebo na řešení aktuální situace. Krebs definuje sociální politiku jako „politiku,
která se primárně orientuje k člověku, k rozvoji a kultivaci jeho životních
podmínek, dispozic, k rozvoji jeho osobnosti a kvality života“ (Krebs, 2007,
str.17). Sociální politika představuje určitou společenskou činnost, která směřuje
k ovlivňování sociální reality.
Jako „sociální“ je označován i jeden z nástrojů sociální politiky, a to
sociální služby. Tyto služby se poskytují lidem, kteří jsou společensky
znevýhodněni. Cílem je pomoci udržet nebo zlepšit jejich kvalitu života, pomoci
s opětovným začleněním do společnosti nebo ochrana společnosti před riziky,
jejichž jsou tito lidé nositeli. Nástrojem sociálních služeb je sociální práce.
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Sociální práce jako samostatná praktická činnost a společenskovědní
disciplína se zformovala ke konci devatenáctého a počátkem dvacátého století.
Sociální práce vznikla jako reakce na problémy vývoje moderní společnosti.
Jejím cílem bylo a zůstává odhalování, vysvětlování, zmírňování a řešení
konkrétních sociálních problémů a jejich důsledků: chudoby, nezaměstnanosti,
zanedbávání výchovy dětí, diskriminace jednotlivců a skupin a dalších jevů.
Smyslem sociální práce je snaha omezit sociální vyloučení a přispět k sociálnímu
fungování. Cílem sociální práce je podpora sociálního fungování klienta,
jednotlivce, skupiny a dále podpora naplnění jeho sociální role (Dočkal, 2008).
Jak vidíme, pojem „sociální“ může mít mnoho podob. V různých slovnících
můžeme pod tímto pojmem nalézt rozmanitá vysvětlení. Jedno je však společné
a to, že tento pojem je vždy spojován s lidským životem. Neboť člověk, jako
plnohodnotný člen společnosti, je svým okolím ovlivňován a současně i on sám
na danou společnost nějakým způsobem působí, spoluvytváří a ovlivňuje ji.
Pojem „sociální“ tedy musíme mít na paměti vždy, kdykoli se dostaneme do
kontaktu s druhým jedincem. Zároveň nesmíme zapomenout, že moderní člověk
žije „sociálně“ až příliš, neboť skoro vše co potřebuje, mu musí zprostředkovat
tisíce jiných lidí. V tomto smyslu „sociální“ znamená oblast spíše neosobních,
anonymních vztahů.
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1.2.

Individualizace společnosti

Člověk je svým založením společenský tvor. Druhého potřebuje
k reprodukci a druhé lidi potřebuje také k tomu, aby v životě obstál. Jaspers
upřesňuje: „Já existuji s druhým, sám nejsem nic.“ (Jaspers, 1996, str. 20).
Současné chápání člověka jako osoby, která je „o sobě a pro sebe“ je výsledkem
dlouhodobého vývoje zejména evropské křesťanské civilizace. Tato evoluce
přinesla ideál lidské individuality, osobní svobody a autentičnosti. Současně se
však začalo opomíjet, že člověk se stává osobou jen mezi ostatními lidmi. Člověk
je totiž kulturní bytost, která se stala člověkem v nějaké společnosti, tím že
přijala její jazyk a kulturu. Být člověkem tudíž není jen přírodní určení druhu, ale
kulturní role získaná výchovou (Sokol, 2008).
Od nejstarších dob žila lidská společenství velmi těsně pohromadě ve
společných sídlech a na svých činnostech se podílela kolektivně. Přírodní
podmínky byly prvním impulsem k tomu, aby si lidé uvědomovali vzájemnou
sounáležitost a nezbytnost spolupráce. Vznikaly první regulativy, které se
postupem času rozrůstaly v regulativ lidského jednání a chování, jímž je morálka.
Prvotní (živelná) morálka nebyla nikým přesně formulována, byla však životní
nutností. Se vznikem mýtů a později různých náboženství se lidstvo začalo
chovat a jednat vědomě podle určitých příkazů (Kárníková, 1997). Morálka
a následně právo se s rozvojem zemědělství a vznikem měst nadále vyvíjela.
S růstem výroby, střádáním majetku a bohatství nastávala potřeba složitější
organizace společnosti a zároveň začal proces postupné individualizace jedince
(Sokol, 2014).
Začátek procesu postupné individualizace společnosti spadá do období 800
až 200 př. Kr., kdy byly ve všech vyspělých kulturách (Čína, Indie, Persie,
Palestina, Řecko) současně a nezávisle položeny duchovní základy, z nichž
lidstvo žije až dodnes. Německý filosof Karl Jaspers mluví o „osové době“. Nové
bylo, že si člověk začal uvědomovat bytí v celku, sebe sama a své meze. Zároveň
poznal hrůznost světa a svou vlastní bezmoc. V tomto období byly vytvořeny
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základní kategorie, podle kterých lidé dodnes myslí, a světová náboženství,
z nichž lidé dodnes žijí. Toto procitnutí lidského ducha přineslo zpochybnění až
dosud nevědomě platných názorů, mravů a poměrů (Jaspers, 1996).
Dlouhodobým trendem lidského společenského vývoje je postupné
oslabování společensky daných zábran a omezení. Osvobozováním od pravidel
a zákazů je však na člověka postupně přenášen veškerý objem toho, co musí jako
jednotlivec umět a znát. Zároveň je nucen sám zvládat a nést všechna rizika.
Nová lidská strategie, postavená na snaze žít lepší život podle vlastních představ,
zároveň oslabuje společenství včetně rodiny (Sokol, 2014). Jedním z atributů
současnosti je odcizenost člověka, a to vůči sobě i druhým a nakonec i k řádu
bytí,

který

nás

přesahuje.

Současná

moderní

společnost

je

velmi

individualizovaná s velkými nároky na jednotlivce a slabší jedinci, kteří se sami
nezvládají začlenit a o které se v archaických dobách postaralo rodové
společenství, bývají ohroženi sociálním vyloučením a úpadkem kvality života.
V současném moderním životě žijeme ve společnosti, která je utkána jako
síť z tisíců většinou anonymních vazeb a závislostí, zprostředkovaných složitými
organizacemi, kdežto jedinci se vyznačují velkou individualizací. Jaspers
uvažuje:
„Až dosud v dějinách lidstva existovala mezi lidmi ve stabilních
společenstvích, v institucích a v obecném povědomí samozřejmá sounáležitost.
I osamělý člověk byl ve své osamělosti jakoby nesen. Dnes je úpadek nejvíce
pociťován v tom, že si lidé stále méně rozumějí, že se k sobě chovají lhostejně, že
tu není žádná věrnost a pospolitost, které jsou nezpochybnitelné a na které se lze
spolehnout.“ (Jaspers, 1996, str. 19).
S individualizací společnosti úzce souvisí další z charakteristických rysů
dneška a tím je pluralita názorů, hodnocení a postojů. Člověk žije s představou
zdánlivě až neomezených možností, daných vědeckým poznáním, které se
promítá do všech oblastí lidské činnosti. Život s touto představou přináší
množství etických problémů (např. ekologické krize, pokusy s genetikou). Na
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jedné straně vyvstává závažný etický imperativ, že totiž ne všechno, co člověk
může, také smí a na druhé straně se prosazují liberální hodnoty jako je osobní
svoboda a individuální autonomie. O to složitější jsou pak situace, při kterých je
nutno zaujímat odpovědné postoje, jako například v rámci výkonu pomáhajících
profesí, které pracují v bezprostředních kontaktech s ostatními lidmi, o které
pečují a za které jsou odpovědní (Jankovský, 2003).
Odosobění společnosti, oslabení významu rodiny a zhoršení vzájemných
vztahů vede ke snaze moderních států pomáhat jednotlivcům prostřednictvím
sociální politiky. Jan Keller zachycuje vztah mezi individualizací a sociální
politikou jako paradox, ve kterém stát tvoří sociální politiku, aby „zachránil“
jednotlivce v odosobněné společnosti, ale ti se vlivem sociální politiky v průběhu
20. století stále více osamostatňují a individualizují, čímž dostávají sociální stát
do krize. „Osvobozený“ člověk, který se zbavil všech dosud uznávaných
společenských omezení, však zpravidla svou svobodu nezvládá. Nabytá volnost
se lehce mění v opuštěnost, která vede k hledání ztracených jistot v různých
masových hnutích (rasových, nacionálních, třídních) (Keller, 2003). Významnou
úlohu ve vytváření a udržení vzájemnosti ve společnosti mají občanské aktivity
a hnutí, které se zabývají veřejně prospěšnými činnostmi. Oblast jejich působení
je velmi široká – od zájmových sdružení až po poskytování profesionálních např.
sociálních služeb.
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2.
Sociální soudržnost, lidská solidarita a
altruismus
2.1.

Sociální soudržnost

V soudobých společnostech probíhají kulturní a sociální změny, které se
odrážejí v jejich sociální soudržnosti3. Tato skutečnost vyvolává diskuzi o tom,
„co drží společnosti pohromadě“ a jaké jsou dopady těchto změn na celou
společnost i jednotlivce. Pojmem „sociální soudržnost“ se již mnoho let zabývají
sociální politika nebo sociologie, přesto je stále nejasný a nejednoznačný.
Současný zájem o otázky sociální soudržnosti vede k formulování nových
politických koncepcí a zároveň k vytváření nových teorií a analýz na úrovni
národních států, v regionech, sídlech, sdruženích, pracovních skupinách
a v rodinách. Koheze je významným prvkem v dimenzi celé Evropské unie, která
se stala hlavním protagonistou hospodářské, sociální a územní sounáležitosti
(Musil, 2008). O významu soudržnosti svědčí ustanovení Evropského
parlamentu, který ve svých usneseních zdůraznil, že sociální soudržnost je
základním aspektem evropské integrace, jejíž základní podmínkou je vzájemná
solidarita zemí Evropské unie. Důraz na politiky soudržnosti je obsažen zejména
v Maastrichtské smlouvě a Lisabonské smlouvě. Z celospolečenského hlediska je
sociální

soudržnost

základní

podmínkou

stability

politického

systému

a bezpečnosti a předpokladem ekonomického růstu. Společnost, ve které je
patrný nedostatek sociální soudržnosti, vykazuje nízkou míru solidarity, slabé
mezilidské vazby a slabou zakořeněnost v místních komunitách.
Jiří Šafra, Ivo Bayer a Markéta Sedláčková ve své stati pro přesnější
chápání specifických problémů mechanizmu soudržnosti rozlišují dvě roviny.

3

Pojmy soudržnost a koheze jsou používána jako synonyma a podobně je budu používat i v této
práci.
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V první rovině „systémové integrace“ se pojem vztahuje k problematice
vytváření a udržování sociálního řádu. Tato úroveň se týká otázky, jak a zda je
vůbec možná společnost. Druhá rovina se zabývá konkrétními mechanizmy
sociální integrace a hledá odpověď na otázky, jakým způsobem se vytváří
stabilní společnost nebo efektivní pracovní skupina. Zkoumání mohou probíhat
jak na makrosociální úrovni, tak i v rámci malých skupin a jejich okolí. V tomto
vymezení je soudržnost konceptualizována mnoha způsoby, jako např. solidarita,
kooperace, četnost vzájemných vazeb, důvěra, identita nebo přináležitost. Autoři
dospěli k závěru, že existuje celá řada dimenzí, v jakých lze soudržnost zkoumat,
protože se jedná o multidimenzionální jev (Šafr, Bayer a Sedláčková, 2008).
Zapojování peer konzultantů do sociálních služeb pro lidi s duševním
onemocněním má podporovat kohezi na mikroúrovni, kterou vyjadřuje zájem
komunity o nemocné a stigmatizované, solidarita a altruismus, pomoc a podpora
aj. Z toho pohledu zažíváme sociální soudržnost v každodenních mezilidských
vztazích. Lidé vzájemně komunikují, vystupují ze své individuální anonymity
a podílejí se na veřejném životě. Podle českého sociologa Martina Potůčka
sociální soudržnost:
„Vzniká mezi jednotlivci i skupinami a zahrnuje sociální vztahy, sdílené
identity, mezilidskou důvěru, sociální kontrolu a solidaritu, stejně jako loajalitu
a vzájemná očekávání, jež si lidé pravidelně ve svých vzájemných vztazích budují
a prokazují.“ (Potůček a kol., 2002, str. 146).
Schopnost lidí žít v přátelských vztazích ovlivňuje individuální životy
jednotlivců, zároveň formuje celkový stav společnosti. Potůček usuzuje, že na
rozvoji sociální soudržnosti ve společnosti se podílí rodina, škola a vzdělávání,
občanské organizace (výrazně se podílejí na generování občanské solidarity,
povzbuzování a udržování komunitního života), sociální stát, náboženství,
stručně řečeno specifická kultura dané komunity (Potůček a kol., 2002).
Ray Forrest a Ade Kearns soudí, že změny v sociální soudržnosti, v životě
komunit a sousedských vztazích ovlivňuje od druhé poloviny dvacátého století

19

masová výstavba velkých obytných komplexů a čtvrtí, neboť tento styl
urbanizace následně vytváří takový společenský řád, ve kterém tradiční
vazby - komunitní, příbuzenské, náboženské - a sdílené morální hodnoty slábnou
a na jejich místo nastupuje anonymita, individualismus a konkurence (Forrest
a Kearns, 2001). Přeměnou autonomních komunit ve vysoce urbanizované
a industriální moderní společnosti se zabýval již francouzský sociolog Émile
Durkheim, jehož úvahy bývají označovány jako reakce na první krizi modernity
na konci 19. století. Proměny a situace v soudobých společnostech jsou
označovány mnoha autory jako druhá krize modernity (Musil, 2008). Mezi
faktory, které přispívají k této nové krizi, patří narůstající nerovnost a sociální
roztříštěnost, úpadek sdílených morálních hodnot, rostoucí míra kriminality,
nárůst organizovaného zločinu, dlouhodobé nezaměstnanosti, rostoucí míry
rozvodovosti a osamělého rodičovství (Forrest a Kearns, 2001). Velká část
obyvatel žije v anonymních sídlištích, obklopena moderními technologiemi.
Informační technologie, nová virtuálnost v sociálních sítích a povrchnost
v sociálním kontaktu dále narušují zbytky mezilidských vazeb. Objevují se však
případy, kdy sociální sítě lidi spojují a ti je používají k vzájemné pomoci
a podpoře (např. pomoc při hledání ztracených osob, domácích mazlíčků).
Výzkum, který před dvanácti lety uskutečnil Milan Tuček se svým týmem,
ukázal, že česká veřejnost považuje sociální soudržnost za něco prospěšného,
něco, co stojí za to vytvářet. Za soudržnou společnost považuje „funkční
společnost“, ve které se klade důraz na solidaritu, kvalitu mezilidských vztahů,
vzájemnou pomoc, porozumění, slušnost a důvěru mezi lidmi. V té době ve
veřejnosti převládala skepse vůči úrovni makrostrukturální soudržnosti české
společnosti, spojené s přesvědčením, že úsilí o sociální soudržnost je smysluplné
a zasluhuje podporu institucí i občanů. Za důležité prvky, které posilují sociální
soudržnost, občané považovali dodržování zákonů, slušnost, poctivost či
společné mravní hodnoty. Respondenti se shodovali, že odpovědná pracovitost
a sociální garance poskytované státem jsou společensky prospěšné. Výzkum
upozornil na to, že se soudržností české společnosti není něco v pořádku, neboť
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60% dotázaných občanů vyjádřilo nedůvěru vůči druhým lidem a obdobné
procento posuzovalo vztahy mezi lidmi negativně (Tuček, 2006). Výsledky
svědčí o špatných zkušenostech s chováním ostatních lidí a o nedůvěře ve stát.
Ve společnosti, ve které panuje nedůvěra, lidé ve zvýšené míře lžou, kradou
a podplácí. V současnosti se hovoří o rozpolcenosti české společnosti a velkému
poklesu důvěry v instituce, politiky i druhé lidi. Oslabující soudržnost
společnosti ovlivňuje také život lidí s duševním onemocněním, kteří mívají
problémy s návratem zpět do komunity, udržením nebo nalezením zaměstnání,
s mezilidskými vztahy, bydlením aj. Práce peer konzultanta může přispět ke
zlepšení sociální soudržnosti v komunitě, která je založena zejména na solidaritě
a altruismu.

2.2.

Solidarita

Již od archaických dob se lidské společnosti vyznačují vzájemnou podporou
a solidaritou, zejména v obdobích ohrožení. Solidarita je schopnost člověka žít
v soudržnosti a pospolitosti s jinými lidmi, kteří se vzájemně podporují
a spolupracují v rovině morální i materiální. Jedná se o způsob chování, který
představuje univerzální princip podporující přežití. Solidární chování lze
pozorovat také u skupinově žijících živočišných druhů. Vzájemná solidarita ve
skupině usnadňuje všem jejím členům přístup ke zdrojům, poskytuje vyšší míru
bezpečí a větší šanci na přežití potomků (Matoušek a kol., 2013).4 Jan Sokol
upřesňuje:

4

Solidarita může mít formu projevené sympatie, morální podpory, ale i materiální pomoci, úzké
spolupráce, kooperace. (Kolektiv autorů Encyklopedického institutu Československé akademie věd ,
1982, str. 339)
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„Solidarita je vědomá a dobrovolná společenská soudržnost jako hodnota.
Znamená vzájemnou podporu mezi členy společenství jako protiváhu vůči
individualismu i kolektivistickému ovládání.“ (Sokol, 1998, str. 358).
Solidární chování ve skupině předpokládá recipročního chování ostatních
členů skupiny. Pokud by solidární chování nebralo v úvahu reakci příjemce
pomoci, jednalo by se o dlouhodobě neudržitelnou strategii (prokázáno pomocí
experimentu, v němž se střetávají počítačové programy s předem definovanou
interakční strategií) (Wright, 1995).5 Ve společenství lidí se objevuje také
nesolidární chování, které přináší výhody jen jednotlivci a většinou jen po
krátkou dobu. Nesolidární chování může znamenat ohrožení společnosti, a proto
se mu každá lidská kultura snaží zabraňovat. Jednotlivé lidské kultury a jejich
pohled na solidaritu se od sebe liší a každá má své vlastní zvyklosti a rituály.
I přes tuto odlišnost se lidé na celém světě řídí podobnými vzory rodinného
života, přátelství, politiky, sexuality a morálky. Soudržnost a život ve společnosti
značně ovlivňují lidé s vlastnostmi jako je nesobeckost, soucit, přátelství, láska,
svědomí a spravedlnost.
V soudobých moderních společnostech se o solidaritě hovoří především
ve spojitosti se sociální solidaritou. Ta je chápána jako vzájemná podpora, která
souvisí s utvářením vhodných životních podmínek a rozdělováním prostředků
jednotlivců a sociálních skupin v zájmu naplňování ideje sociální spravedlnosti.
Tato myšlenka vychází z poznání, že člověk je společenská bytost, která je vždy
závislá svou existencí i na druhých a tudíž je závislá na soužití ve společnosti
jako celku. Sociální solidarita se ve značné míře realizuje především pomocí
redistribuční a transferové politiky státu. Za velmi společensky významnou se

5

Americký politolog Robert Axelrod koncem 70. let navrhl počítačový svět, který ve spolupráci s
odborníky na teorii her začal osidlovat různými programy. Programy se vzájemně setkávaly. Každý
program si „pamatoval“, který z dalších programů s ním spolupracoval nebo který se ho pokoušel obelstít
a podle toho mohl přizpůsobit chování. Tato hra se několikrát opakovala a pokračovala v několika
generacích. Vyhrál program, který se jmenoval „Něco za něco“. Tento program spolupracoval jen
s programy, které spolupracovaly a nevykazovaly snahu podvádět. (Wright, 1995)
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považuje také solidarita jedinců, spolků a sdružení, která je založená na
dobrovolnictví a která se uskutečňuje mimo státní redistribuční mechanismus.
Sociální solidarita je hodnotou, jejíž uplatňování vede k sociální soudržnosti
společnosti, k prevenci sociálních konfliktů a k zajištění lidsky důstojného života
všem občanům (Krebs, 2007).
Sociální solidarita má v Evropě hluboké kořeny, neboť evropská kultura je
postavena zejména na učení vycházející z křesťanství. Pomoc bližnímu je
v křesťanství vnímána jako ctnost. V Bibli se o solidaritě uvádí:
„Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle
nedošlo k roztržce, ale aby údy shodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd,
trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu
s ním.“ (Bible, 1987, str. 165).
Jedná se o zobrazení lidské společnosti jako živého organizmu, ve kterém
mají všechny jeho části nezastupitelnou úlohu. Proto je pro lidskou společnost
důležitá soudržnost, která napomáhá překlenout individuální rizika všech jejích
členů (např. nemoc, stáří, nezaměstnanost, chudoba).
V Čechách a na Moravě má vzájemná solidarita mezi lidmi dlouholetou
tradici. Již od druhé poloviny 19. století lze v archivních dokumentech dohledat,
že zde existovalo mnoho soukromých aktivit v oblasti sociální péče a sociálních
otázek vůbec.6 Jednalo se zejména o dobročinné spolky a svépomoc, které se
zaměřovaly na pomoc konkrétním lidem ve svém nejbližším okolí. Vedle
soukromých aktivit existovala zároveň péče obecní a zemská (pouze v Čechách,
ale ne na Moravě). Spolková a nadační činnost se dále bohatě rozvíjela i v nově
založeném Československu.

6

Např. “Roku 1869 (tj. krátce po vydání spolkových zákonů) na Moravě evidovaly úřady 80 podpůrných
spolků v nemoci, 21 dobročinných spolků včetně dobročinných školských spolků, 53 konzumních spolků,
28 vzdělávacích spolků a 134 čtenářských spolků“. (Říhák, 2012).
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Rovněž první Československý prezident a filozof Tomáš Garrigue Masaryk
považoval sociální solidaritu za hodnotu, která je jedním z pilířů fungujícího
lidského společenství. Masaryk se zasazoval o zahrnutí sociální solidarity do
politiky státu a jeho představou bylo vybudování sociálního státu.
V této době byla solidarita v první československé encyklopedii definovaná
jako etický příkaz:
„Neboť člověk je dlužníkem společnosti a zříká-li se svých práv a privilegií
ve shodě s ideou solidarity, je to jen splácení dluhu za prospěch, který skýtá
společnost jednotlivci, rovněž jako dluh generacím minulým, jejichž statky
nakupené pílí jsou mu k dispozici, a povinností všech lidí je solidárně pracovat
na rozhojnění tohoto bohatství“. (Rádl a Tobolka, 1932, str. 800).
V době druhé světové války a následujícím období komunistické totality
byl rozvoj občanské angažovanosti oslaben a utlumen. Pomoc potřebným
občanům byla garantována státem a sdružování občanů podléhalo kontrole.
Přesto zde fungovala neformální mezilidská výpomoc.
V současnosti existuje v Česku systém sociální péče, ve kterém se angažuje
v převážné míře stát, solidarita je jedním z pilířů sociální politiky. Vedle státem
řízené péče fungují různé spolky a soukromé iniciativy, jejichž cílem je pomoc
a podpora znevýhodněných skupin obyvatel. Tyto iniciativy se mnohdy snaží
pomáhat v rámci své komunity individuálním způsobem v přirozeném prostředí
(např. nadační sbírky na pomoc konkrétní osobě, péče poskytovaná doma).
Rovněž některé podnikatelské subjekty se zapojují do pomoci potřebným
různými způsoby, nejznámější jsou tzv. sponzorské dary.
Jak již bylo v předchozích kapitolách uvedeno, naše společnost se
vyznačuje jistou mírou individualizace svých členů, kteří jsou vzájemně
propojeni sítí závislostí. Zdá se, že vlivem moderních technologií (děti si nehrají
venku, hrají počítačové hry, lidé se nesetkávají a vše vyřizují pomocí mobilu aj.)
dochází ke zhoršení vzájemné mezilidské komunikace, spolupráce a solidarity
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(např. úbytek přirozené sousedské výpomoci v malých obcích). Pro zajištění
podpory a pomoci znevýhodněným členům společnosti vznikají různé nové typy
institucí a organizací, které mají zabránit jejich úpadku, chudobě, vyloučení atd.,
v souvislosti s tím vznikají nové specializované profese (např. peer konzultant).
Přestože se pomoc a podpora potřebným na různých úrovních institucionalizuje,
stále existují lidé, pro které je potřeba pomáhat důležitou součástí jejich života.

2.3.

Altruismus

Schopnost vzájemné podpory mezi lidmi bezprostředně souvisí s kvalitou
jejich života (Kohák, 2004). Do vzájemné podpory patří bezpochyby pomáhání,
se kterým se potkáváme v různé míře velmi často. Pro udržení kvality života
společnost upřednostňuje u svých členů takové chování, které přináší užitek
většině. Sociální chování člověka však může být prosociální, anebo antisociální.
Prosociální

chování

představuje

takové

chování,

které

je

v souladu

s požadovanými společenskými hodnotami a normami, které je hodnoceno
okolím jako pozitivní. U antisociálního chování je tomu naopak, takové chování
společnost a okolí odmítá a trestá. Slaměník a Janoušek upřesňují: „Prosociální
chování se většinou vymezuje jako jakýkoli akt chování vykonaný ve prospěch
druhého člověka nebo skupiny osob, jako pomáhající chování, jehož cílem je
přinést užitek jiným.“ (Výrost a Slaměník, 2008, str. 285). Chování, které vede
k pomoci druhým, bez nároku na odměnu pro pomáhajícího, bývá označováno
jako altruismus. Altruismus se od prosociálního chování odlišuje tím, že pomoc
poskytovaná druhým nesmí být spojena s očekáváním zisku, odměny nebo
sociálního souhlasu. Jde o nezištnou pomoc, u které se neočekává její opětování
a nezvažují se případné oběti či ztráty pomáhajícího. Dnes se většinou soudí, že
to není možné a „altruismus“ v tomto významu je nesmysl. Pomáhající přirozeně
má „dobrý pocit“ a možná očekává i souhlas společnosti – na tom není však nic
špatného. Prosociální chování je široký pojem s velkým spektrem možností,
altruismus lze považovat za jeho specifický druh (Výrost a Slaměník, 2008).
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Příčinami prosociálního nebo antisociálního chování se zabývá několik vědních
oborů.
Sociální psychologie se při zkoumání altruismu zaměřuje na motivy
jednání. Empirické výzkumy dokazují, že se lidé v prosociálním chování
výrazně odlišují a u mnohých převládá protipól – antisociální chování.
Prosociální chování vysvětluje pomocí teorie sociální výměny. Teorie sociální
výměny předpokládá, že si lidé v sociální interakci vyměňují informace, služby,
sympatie,

lásku

i

pomoc,

na

základě

zvážení

vynaloženého

úsilí

a předpokládaného zisku (odměny). Odměna může mít formu jistého
sebeuspokojení či dobrého pocitu z poskytnuté pomoci. Na základě zkušeností
s prosociálním chováním a jeho následky („náklady a zisky“), se jedinec
rozhoduje, zda v dané situaci pomůže či nikoli. Podle této teorie přistupuje do
rozhodování o pomoci ještě další důležitý činitel, a to posouzení příčiny, která
způsobila danou situaci. Sociální psychologie objasňuje, že prosociální chování
ovlivňují rovněž normy, které předepisují chování vyžadované společností. Lidé
si v průběhu života některé normy zvnitřní a ty se následně stávají přesvědčením,
zásadou a morálním principem, o které se opírají při svém rozhodování
o způsobu jednání a chování. U mnohých lidí jsou některé normy natolik
zvnitřněné, že se stávají součástí motivační struktury a součástí řízeného
chování. Prosociální chování nejčastěji ovlivňují dvě normy: reciprocita
(oplacení pomoci přijaté od druhého) a sociální odpovědnost (poskytnutí pomoci
lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, a těm, kteří ji nutně potřebují, bez
ohledu na opětování pomoci). Třetím principem, který ovlivňuje prosociální
chování je schopnost empatie. Tato schopnost vžít se do situace druhého
člověka, usnadňuje rozpoznání situace vyžadující pomoc (Výrost a Slaměník,
2008).
Pohled na altruismus jako na „ochotu pomoci“ vypovídá o okolnostech za
jakých je člověk ochoten aktivně pomáhat někomu jinému, který potřebuje
pomoci. Výzkumy dokazují, že záleží na tom, o jakou situaci se jedná a zda se
dělí zodpovědnost mezi ostatní lidi. Hayesová dodává: „Studie indikují, že jde-li
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o „dobrou věc“, jsme ochotni pomoci poměrně často.“ (Hayesová, 2013, str.
135). Důležitý je rovněž odhad závažnosti věci, s vyšší mírou závažnosti roste
míra ochoty pomoci (Hayesová, 2013).7
V sociobiologii se usuzuje, že altruismus má jako každé lidské chování
biologické kořeny, a proto lze lidské chování nejlépe pochopit prostřednictvím
poznatků evoluční biologie, evoluční psychologie, sociologie a etologie. Za
zakladatele sociobiologie lze považovat zoologa E. O. Wilsona, který tvrdí, že
pomáhání, sdílení a kooperace mají kořeny v generickém dědictví našeho druhu
(Wilson, 1993). Podle českého neuropatologa Františka Koukolíka se
„Organismus chová altruisticky, jestliže ho jeho chování něco stojí a přitom
prospívá jiným organismům“. (Koukolík, 2016, str. 98). Biologický altruismus
lze pozorovat u různých živočišných druhů. Biologicky altruistické chování se
měří jako reprodukční schopnost podle počtu očekávaných potomků. Koukolík
tvrdí: „Chová-li se v biologickém slova smyslu organismus altruisticky, snižuje
možný počet vlastních potomků, čímž zvyšuje možný počet potomků druhých
organismů.“ (Koukolík, 2016, str. 99). To však u člověka již neplatí. Tato forma
chování není výsledkem vědomého rozhodnutí o pomoci, neboť se vyskytuje
i u živočichů, u kterých se nepředpokládá existence vědomí. V sociobiologii se
vyvozuje, že schopnost altruismu je daná především genetickou výbavou.
Přírodní výběr tímto způsobem zvyšuje pravděpodobnost přežití a rozmnožení
příbuzenské skupiny. Lidský druh se odlišuje tím, že je schopný vysoké míry
altruismu a kooperace i s nepříbuznými jedinci. Americký sociobiolog Wilson
usuzuje: „Vědomý altruismus je transcendentální kvalita, která odlišuje lidské
bytosti od živočichů“. (Wilson, 1993, str. 146). Základem sociobiologie tedy není
pouze gen, nýbrž tzv. genokulturní koevoluce, ve které se spojuje genetická
evoluce (pomocí genů se předávají genetické informace) a kulturní evoluce
(Wilson, 1993).

7

Dobrým příkladem ochoty pomáhat v tíživé situaci byly povodně v roce 2002, kdy se mnoho
dobrovolníků zapojilo do odklízení škod spáchaných tisíciletou vodou.
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V přírodě je možné sledovat také altruismus, který přináší obětování
vlastního života ve prospěch přežití příbuzného společenství (např. včela chránící
úl). Darwin se snažil toto chování vysvětlit pomocí tzv. skupinového výběru,
který předpokládal, že se altruismus vyvinul ve prospěch skupiny, druhu
a nikoliv ve prospěch jedince. Sám však přiznal, že takové vysvětlení
k pochopení altruismu nestačí (Darwin, 2006). U lidí však žádná forma altruismu
není výslovně sebezničující. Sociobiologie předpokládá, že lidé, kteří se
odhodlají hrdinsky obětovat svůj život, přece jen očekávají nějakou formu
odměny, jakou je např. víra v osobní nesmrtelnost nebo vykoupení špatných
činů.
Americký etolog Frans de Waal vnesl na altruismus nový pohled. Ve své
knize „Dobráci od přírody“ popisuje pozorování vyšších živočichů chovaných
v zajetí (především opic a lidoopů), na základě kterých dospěl k názoru, že se
lidé rodí se silnými náklonnostmi a city, jež usměrňují jejich myšlení a chování
a jež jsou základem lidské mravnosti. Usoudil, že schopnost soucítění může vést
k ochotě pomáhat druhým. V soucítění hraje důležitou roli empatie – schopnost
nechat se ovlivnit pocity a situací někoho jiného. Je však rozdíl mezi
rozpoznáním bolesti druhého a nutkáním s tím něco udělat. Schopnost rozpoznat
situaci druhého závisí na zájmu a starosti o něj. Přičemž cílem empatie je vyznat
se v druhém a cílem soucítění je blaho druhé osoby. Klíčovou součástí lidského
soucítění je schopnost pochopit, že pocity druhého patří jemu, což lidem
umožňuje pochopit úhel pohledu druhého a zároveň umožňuje jedinečným
způsobem pociťovat o druhého opravdovou starost. Vzájemná mezilidská
starostlivost představuje podle Waala „mozaiku“ procesů, které sahají od
pochodů racionálních k emocionálním až k fyziologickým. Podle Waala ochota
pomáhat jako součást lidské mravnosti sahá hluboko nazpět do evoluční historie
(proto ji vykazují také jiné druhy), a to znamená, že je základem lidské
přirozenosti. Kořeny altruistického chování jsou tak hluboké, že pomoc druhým
lidem považují někteří pomáhající za odměnu pro sebe. Tyto pocity nemění nic
na tom, že je pomáhající jednání skutečně orientováno na druhé, protože

28

uspokojení je možné dosáhnout jen skrze prospěch druhého. Waal vysvětluje:
„Běžná laskavost vůči druhým je živnou půdou a vodítkem veškeré lidské
mravnosti“ (Waal, 2006, str. 109). Mravnost má pevné místo v našem myšlení,
spoluvytváří vztahy k našim blízkým a je pevnou součástí toho, čím jsme (Waal,
2006). Kritici Waalových myšlenek argumentují tím, že pozorování primátů byla
uskutečněna v zajetí, takže nevypovídají o přirozeném chování zvířat. Přesto
nelze než souhlasit s tím, že soucítění, empatie a vzájemná pomoc mezi členy
společenství je nezbytným základem jeho existence.
Tématem disertační práce je zaměstnávání lidí se zkušeností s nemocí, kteří
se rozhodli, že budou pomáhat stejně postiženým lidem. Tím, že převezmou tuto
náročnou roli, berou na sebe dobrovolně určitá rizika, ale výsledkem je mimo
jiné uspokojení potřeby pomáhání stejně postiženým jedincům ve společnosti.
I když tito lidé berou za práci mzdu, specifičnost jejich postavení a osobních
dispozic, naplňují představy o altruismu a vzájemné solidaritě, které jsou
významnými předpoklady pro úspěšné vykonávání této pracovní pozice (blíže ve
výzkumné části).
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3.

Pomáhající profese v sociálních službách

Zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním v sociálních
službách je spojeno s jistou mírou nejistoty a nejasností. Jedná se o pracovní roli,
která doposud nemá určené profesní zařazení či pravidla, i když pracuje s lidmi
v přímé péči. Z tohoto důvodu je v disertační práci zařazena tato kapitola, která
chce přiblížit některé souvislosti spojené s pomáhajícími profesemi v sociálních
službách.

3.1.

Sociální služby

Ocitne-li se člověk anebo někdo z jeho blízkého okolí v tíživé situaci,
obrací se obvykle na ostatní členy společenství (komunity) se žádostí o pomoc.
Vzhledem k oslabení síly rodiny, která se mnohdy nedokáže postarat o svoje
bezmocné členy, jsou k tomuto účelu v moderní společnosti vytvářeny
specializované organizace. S těmito organizacemi jsou spjaty dva základní
pojmy, které jsou mnohdy zaměňovány. Jedná se o pojem „sociální služby“
a „sociální práce“.
V této práci chápu „sociální práci“ jako profesi, která pomáhá
zprostředkovávat interakce mezi lidmi a jejich sociálním prostředím. Tato
profese může být vykonávána i v jiných oblastech, než jsou sociální služby, např.
veřejná správa, školství, zdravotnictví.
Naproti tomu jsou „sociální služby“ vnímány podle zákona o sociálních
službách č. 108/2006 Sb. jako činnosti „zajišťující pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ (§ 3a) a jako
oblast, ve které pracují nejen sociální pracovníci, ale i jiné profese a obory
(Valová, 2015).
Podle Slovníku sociální práce lze za sociální služby považovat: „Všechny
služby - krátkodobé i dlouhodobé, poskytované oprávněným uživatelům, jejichž
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cílem je zvýšení kvality klientova života, případně i ochrana zájmů společnosti“
(Matoušek, 2008, str. 203).
V evropských zemích (vč. Česka) je systém sociálních služeb pojímán ve
dvou rovinách. V rovině sociálních služeb poskytovaných klientům (klientské
služby) a v rovině sociálních služeb administrativních (Matoušek, 2008).
Administrativní pojetí představují sociální opatření (předpisy), pro které je
charakteristické poskytování peněžních dávek nebo peněžních ekvivalentů
(stravenky, obecní bydlení apod.), které slouží k pozvednutí životní úrovně na
určitou minimální hranici. Klientské služby, někdy označované jako individuální
služby, zahrnují profesionální činnosti v oblasti podpory zdraví a životní úrovně,
podpory lidí k získání větší soběstačnosti, prevenci závislostí, sanace rodinných
vztahů a obnovení fungování jednotlivce, rodiny, skupiny nebo komunity, tak
aby mohli úspěšně sociálně fungovat. Tyto služby obecně zahrnují péči o děti,
poradenství, podporované zaměstnávání, ochranu dětí, pěstounskou péči,
rezidenční léčbu, ženy v domácnosti, rehabilitační služby a terapeutické dílny
(Encyclopedia, 2008). Pro potřeby této práce budou nadále za sociální služby
označovány služby poskytované klientům za účelem zlepšení jejich sociálních
vztahů a sociálního fungování.

3.2.

Role zaměstnance

Moderní společnost je stále složitější, s velkým množstvím rozmanitých,
i když většinou anonymních vztahů, které kladou na jednotlivce nové nároky. Její
fungování zajišťuje velký počet institucí a organizací, se kterými se všichni
setkáváme jako dobrovolní i nedobrovolní uživatelé nebo jako jejich nositelé
a správci. Významným faktorem v životě společnosti se stala role zaměstnance.
V archaických dobách žili lidé v rodových společenstvích, která však se
vznikem prvních měst a jejich dalším rozvojem začínala ztrácet na významu.
Většina lidí, která žila ve městech, neměla již svá hospodářství, a tudíž nebyla již
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soběstačná. Vedle zemědělské činnosti vznikala řemesla, dělba práce, směna
a obchod, který se uskutečňoval na trzích. S růstem měst a rozvojem
obchodování na trzích vyvstala potřeba zajištění bezpečnosti a organizace
společného a veřejného života. Rozpad rodových zemědělských společností
přinesl kromě ztráty soběstačnosti jednotlivých hospodářství také pozvolnou
emancipaci jejich závislých členů až dosud z veřejného života zcela
vyloučených. Rostoucí složitost života, jeho nároků a potřeb postupně zaplétala
lidi do sítě různých závislostí. Měšťané zároveň získávali jistá práva a svobodu.
Ti, kteří zbohatli, si postupně vynutili politická práva, ale ti ostatní byli nuceni
vyhledávat závislou obživu.
Již od dob průmyslové revoluce se většina lidí neživí samostatně, ale
nechává se zaměstnat. Lidé prodávají část svého života v podobě pracovní doby,
v té zbývající části nakládají se svým volným časem podle svého uvážení. Ve své
podstatě jde o hluboký zásah do lidské svobody, protože zaměstnanec nejedná
sám ze sebe a za sebe, ale plní jen úkoly, které mu určili jiní, kteří ho řídí
a hodnotí. Avšak ztrátu jisté části osobní svobody vyrovnává značné omezení
starostí a podnikatelského rizika, které se přenášejí na zaměstnavatele (Sokol,
2014).
Člověk je cílevědomá bytost, která jedná cíleně s jistým záměrem. V rámci
tohoto záměru často přijímá trvalé funkce a povinnosti. Má-li dosáhnout svého
cíle, musí často předstírat zkušenosti a vlastnosti, které doposud nemá, ale doufá,
že je získá. Přijetím role volí způsob jednání a vystupování. Každá z prožitých
rolí zanechává na jedinci jisté následky. Také vnucená role, která vede k jednání
nepřijatelnému, ovlivní člověka natolik, že své jednání vnitřně ospravedlní a po
čase ho nevnímá jako špatné. V životě člověka se střídají různé role. Jedinec
nejedná téměř nikdy sám, jedná vůči jiným a jedná spolu s jinými. Jednající
zpravidla jedná také s jinými v týmu, pro úspěšnost týmového jednání je důležité
správné rozdělení a sladění rolí (Sokol, 2008).
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Podle Sokola samostatně jednající člověk:
„Rozhoduje a jedná podle vlastního rozmyslu, sleduje své vlastní cíle
a zájmy, a jeho svobody může omezit pouze zákon. Zachází právě s tím, co je jeho
nebo co si legitimně a v souladu s dobrými mravy opatřil – ať je to jeho majetek,
schopnosti, styky nebo informace. Jako občan a osoba se dokáže sám také omezit
a za své jednání i jeho důsledky nese jasnou osobní odpovědnost, mravní
i právní.“ (Sokol, 2014, str. 215).
Zaměstnanec je sice závislý člověk, ale není v situaci otroka nebo sluhy.
Zaměstnavatel si ho vybírá na základě jeho dovedností a kompetencí
a předpokládá, že bude schopen pracovat samostatně, ale zároveň podle pokynů
a metodik. Sokol uvádí, že zaměstnanec:
„Má jednat podle pokynů či příkazů jiných, sledovat účely a cíle, které mu
určují oni, a dbát o jejich prospěch. Zachází přitom s majetkem, s informacemi
a pravomocemi, které mu nepatří a jsou mu svěřeny jen k určitému účelu. Za
důsledky svého jednání v roli nese jen zákonem omezenou odpovědnost, přímo
úměrnou míře své volnosti v jednání.“ (Sokol, 2014, str. 216)
Míra odpovědnosti člověka v roli zaměstnance je dána jeho zařazením
v hierarchii organizace, možností samostatně rozhodovat a je přímo úměrná
objemu svěřených prostředků a pravomocí. Přijetím role zaměstnance člověk
dobrovolně omezuje volnost svého rozhodování i odpovědnost za jeho důsledky,
zároveň se zavazuje, že bude svou činnost vykonávat svědomitě a že bude
svěřené prostředky řádně využívat.
Jedinec se vstupem do zaměstnání stává součástí organizace, která má
určité funkční uspořádání. Organizace vyžaduje od svých zaměstnanců určité
činnosti, za které je platí a zároveň jim svěřuje část své „informační převahy“,
předává jim jistou pravomoc a prostředky, se kterými mají zacházet v rámci
svého funkčního pověření. Ve většině organizací se od zaměstnanců očekává
schopnost komunikovat, schopnost sebeovládání, racionality, příčetnosti
a loajalita. Každá organizace se řídí při běžném jednání mezi zaměstnanci,
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nadřízeným a podřízeným nebo s klienty vnitřními předpisy a zavedeným
mravem organizace, který musí každý zaměstnanec dodržovat. Současně vedle
pracovních vztahů existují na pracovišti mezi lidmi institučně neorganizované
mezilidské vztahy (Sokol, 2014).
Všechny dimenze lidského jednání v soukromí i zaměstnání prostupuje
etická odpovědnost, to znamená odpovědnost za veškeré činy, které člověk
vykoná. Jedinec však není odpovědný jen za své chování vůči sobě samému, za
své chování k druhým lidem, ale i za užívání (či zneužívání) všech statků, které
jsou součástí jeho prostředí. Člověk je odpovědný také za „zprostředkované“
jednání, a to prostřednictvím struktur společenských institucí, v nichž žije
(Kárníková, 1997). Působení institucí a organizací se neodehrává jen uvnitř nich
samých, ale významně přesahuje do vnějšího okolí. Vytvářejí se rozmanité
vztahy, které staví jednajícího člověka do konfliktů různých solidarit a loajalit,
zejména pokud se jedná o člověka ve vyšším postavení s určitou sílou moci.
Přijetím „role“- zaměstnance jedná podle požadavků, které na něj zaměstnavatel
klade. V soukromém životě to však může být jinak. Zásada institucionální
morálky vyžaduje, aby člověk dokázal své vlastní zájmy striktně oddělit od své
role, a to v pozitivním i negativním smyslu (např. zneužití pravomoci ve svůj
prospěch, ale také poskytnutí pomoci potřebnému bez souhlasu nadřízených
orgánů). Oddělení obou rolí je nutnou podmínkou spolehlivého fungování
organizace, ale zároveň z jejího jednání vylučuje důležité lidské rysy. Požadavek
loajality vůči zaměstnavateli, kdy má zaměstnanec spolehlivě plnit příkazy svých
nadřízených, však může přinést mnoho sporných okamžiků a osobních dilemat.
Čím větší mocí je takový člověk pověřen, tím horší můžou být důsledky8 jeho
jednání. Loajalita a kolegialita má mít jisté meze, za kterými si musí každý

8

Příkladem bezduchého naplnění příkazu je Adolf Eichmann, úředník, který se stal symbolem
systematického vyvražďování evropských Židů.
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uvědomit, že není nástrojem v rukou zaměstnavatele, ale že je i ve své roli
svobodnou a odpovědnou lidskou osobou (Sokol, 2014).

3.3.

Profese a profesionalismus

V sociálních službách pracuje mnoho různých profesí. Tématem této práce
je zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním na pozici peer
konzultant. Tato pracovní pozice však není doposud uznávanou profesí. Než
bude tato pozice podrobně vysvětlena, považuji za důležité vymezit, co lze
považovat za profesi a co je profesionalismus.
Profesí se rozumí takový druh pracovní činnosti, která vyžaduje jistou
přípravu. Mnohé profese mají často různé specializace a kvalifikační stupně.
Vykonávání určité profese ovlivňuje sociální status člověka, neboť dospělý
člověk je posuzován podle prestiže, která se s danou profesí pojí a mladý člověk
podle profese, na kterou se připravuje (Hartl a Hartlová, 2004).
V sociálních službách závisí největší těžiště práce na pracovnících v tzv.
„pomáhajících profesích“. Slovník sociálního zabezpečení za ně považuje:
„Pomáhající profese je všeobecné označení pro profese zaměřené na pomoc
druhým. Pojem zahrnuje lékařské obory, psychologii, pedagogiku a sociální
práci. Mezi pracovníky působící v pomáhajících profesích lze kromě pracovníků
vykonávajících tyto obory dále řadit zdravotní sestry, pracovníky v sociálních
službách, učitele, manželské a rodinné poradce, fyzioterapeuty apod. Některé
činnosti vykonávané profesionálními pracovníky zajišťují v některých případech
také dobrovolní pracovníci (dobrovolníci)“ (MPSV, 2010).
V našich kulturních podmínkách je za profesionála považován především
ten, kdo za svoji práci dostává finanční odměnu. Opakem profesionála je amatér,
který svou činnost vykonává ve svém volném čase bez nároku na finanční
odměnu jako svůj koníček. Za amatéra je však pejorativně nazýván i ten, kdo se
věnuje nějaké činnosti bez dodatečných odborných znalostí. Jedinec, který
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vykonává samostatnou činnost ve prospěch druhých bez nároku na finanční
odměnu, je dobrovolník. Mezi dobrovolníky mohou být amatéři, ale i vysoce
kvalifikovaní profesionálové.
Další charakteristikou, která vymezuje profesionála, je odpovědnost
a kvalita odvedené práce. Za profesionální práci se považuje pečlivá, správně
odvedená činnost vykonávaná odpovědně vzhledem ke klientům i společnosti.
Jednat profesionálně např. v sociální práci znamená jednat v souladu s rolí
sociálního pracovníka, bez vlivu osobních pocitů a zájmů tam, kde by takto
ovlivněné jednání nebylo v souladu s obsahem této role. S rolí profesionála jsou
tedy spjaty určité standardy jednání (Fisher a Milfait, 2010).
Fischer (Fisher a Milfait, 2010) uvádí Greenwoodovy jednotlivé
charakteristiky profese:
Profese má systematickou teoretickou základnu a specifické praktické
dovednosti, které jsou charakteristické pro danou profesi, podložené konzistentní
teoretickou základnou a praktickými zkušenostmi. Jedná se o znalosti
a dovednosti, které běžný člověk nemá.
U klientů má autoritu. Klient důvěřuje, že mu pracovník pomůže naplnit
jeho potřeby.
Autorita je uznávaná také společností, kterou vyjadřuje snaha profese
o stvrzení prostřednictvím určitých privilegií. Např. definování potřebného
vzdělání pro vykonávání profese.
Profese je nositelem kultury spojené s účinkováním v síti formálních
a neformálních skupin. Formálními skupinami jsou různé instituce (školy,
organizace, asociace aj.), neformálními různá seskupení lidí s podobnými zájmy,
zaměření (místo pracoviště, církevní spolek aj.). Vzájemné interakce
jednotlivých skupin vytvářejí profesní kulturu, složenou z vlastních norem,
hodnot a symbolů (standardy kvality, etický kodex, vlastní žargon aj.).
Prostřednictvím „etického kodexu profese“ deklaruje základní hodnoty,
podle kterých se mají pracovníci řídit a rozhodovat.
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V rámci profese jsou uznávány důležité profesní hodnoty – v pomáhajících
profesích jde zejména o dodržování respektu ke klientům jako základní hodnoty,
o důvěryhodnost a autonomii pracovníků.
Pracovníci jsou oddáni poslání práce, jsou nositeli vnitřního přesvědčení
o správnosti poslání své profese.
Fischer (Fisher a Milfait, 2010, str. 87) upřesňuje:
„Profese zabezpečují vykonávání služby druhým (spoluobčanům, klientům,
zákazníkům aj.). Z toho plyne, že práce profesionálů bezpodmínečně předpokládá
určitou dávku důvěry od klientů i zaměstnavatelů a tato důvěra je vždy větší, než
je tomu v běžné sociální situaci.“
Profesionál je v roli delegované nebo vyjednané autority.
Vstoupením do zaměstnaneckého vztahu v organizaci přijímá člověk roli
své profese. K této roli patří povinnost dodržovat normy platné v dané organizaci
a profesního etického kodexu.
Podle Fischera (Fisher a Milfait, 2010, str. 105) etický kodex vyjadřuje:
„Poslání profese, zabezpečuje vedení a inspiraci členům, vytváří a udržuje
profesní identitu, zdůrazňuje status profese, slouží jako měřítko pro hodnocení
aktuální praxe, chrání klienty před zneužitím úřední moci a zanedbáním péče,
poskytuje souhrnná poučení v oblasti etických dilemat a chrání profesi před
vnějším usměrňováním.“
Pomáhající profese jsou tedy službou druhým lidem, která vyžaduje od
těch, kteří ji chtějí poskytovat, určité osobnostní dispozice, vzdělání a mnohdy
i ochotu přinášet oběti. Všechna tato povolání nelze s úspěchem vykonávat bez
ochoty ke službě druhým a bez respektování určitých etických zásad. Jedním ze
základních předpokladů pro úspěšný výkon pomáhajících profesí je osobní
odpovědnost, která však souvisí se stupněm svobody a s možností rozhodovat se
se znalostí věcí (Jankovský, 2003).
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Proces, během něhož pracovní činnosti získávají atribut profese, se nazývá
profesionalizace. Mnohé slovníky tento pojem spojují s výkonem sportu, který se
z původní záliby stává zaměstnáním. Také sociální práce od svého vzniku
prochází postupnou profesionalizací a některými odborníky bývá doposud
označována jako polo-profese nebo non-profese (Nečasová, 2001). Pro účely této
práce je však považována za plnohodnotnou profesi.
Zapojení tzv. peer konzultantů do sociálních služeb znamená vytvoření
nové pracovní pozice, která však doposud nenaplňuje všechny atributy profese,
které byly uvedeny v předchozím textu. Zkoumání vlivu této skutečnosti je
součástí výzkumné části disertační práce.

3.4.

Profesní etika sociální práce

Sociální práce vznikla jako reakce na průvodní jevy průmyslové revoluce,
v jejímž důsledku díky industrializaci a urbanizaci přestaly fungovat původní
mechanizmy péče o potřebné v rámci komunity, a to zejména ve městech, kde
docházelo k jejich koncentraci. Profesí v moderním slova smyslu se sociální
práce stala až na konci 19. století, kdy pro ni byl charakteristický paternalistický
přístup ke klientům s cílem upevňovat jejich morálku (Nečasová, 2001). Od této
doby prošla sociální práce jako profese velkým vývojem a bylo zpracováno
mnoho odborných prací, které vytvářejí teoretickou základnu oboru. Od konce
70. let se do centra pozornosti dostávají hodnoty sociální práce a vznikají díla,
která pojednávají o aplikované a profesní etice. Diskuze, které se věnují etickým
otázkám, pomáhají sociálním pracovníkům lépe se zorientovat v případě, kdy
mají učinit rozhodnutí související s morální oblastí.
Sociální pracovník by si měl být vždy vědom při morálním rozhodování, že
jeho činnost se týká kvality života lidí (dobrého žití). Rozhodnutí mají
podporovat spokojenost lidí a mají uspokojit jejich potřeby. Lidské potřeby jsou
však relativní a závisí na typu společnosti, ideologickém systému, osobnosti,
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místě a času. Při volbě rozhodnutí by měl předjímat, jak se bude situace nadále
vyvíjet a být připraven následně jednat. Rozhodovat se může na základě dobré
zkušenosti ve smyslu obdobného postupu u klientů, kteří se ocitli v obdobné
situaci. Rozhodnutí by měla být oprávněná vzhledem k obecným morálním
principům (Nečasová, 2001).
Rozhodování v sociální práci ovlivňují etické principy a hodnoty, kterými
se sociální pracovník řídí a podle kterých interpretuje zákony a nařízení.
Rozhodování je ovlivněno propojením etických, technických, právních
a ideologických faktorů.
Rozhodování v sociální práci provázejí různá etická dilemata a problémy.
Dilema je situace, kdy je nutné volit mezi dvěma alternativami dalšího jednání,
které se často vylučují. Přičemž významnou roli při vzniku a řešení dilemat hraje
vlastní odpovědnost pracovníka za volbu rozhodnutí. Rozhodování i praxi
pracovníků ovlivňuje to, jak je odpovědnost interpretována a o jakou se skutečně
jedná (Kaňák, 2012).
Řešení sociálních problémů vyžaduje od sociálního pracovníka komplexní
přístup, neboť pokud vidí situaci v širokých souvislostech, lze předpokládat, že
nabídne nejvhodnější řešení situace potřebného člověka. Proto by měl umět
náležitě diagnostikovat, osvětlit a v rámci hodnotového horizontu zmírnit nebo
vyřešit konkrétní potřeby konkrétního člověka či společnosti. Za hodnotový
horizont v sociální práci je obecně považována lidská důstojnost a sociální
spravedlnost. Štrajer ve své práci uvádí:
„Dosažení cíle komplexnosti komplikuje autonomie jedince povýšená ve
svobodné společnosti na kardinální princip, který má za následek rozpad
společenské shody v morálních záležitostech, kde se lidská důstojnost stává
nejasnou a mlhavou. Problémem sociální práce může být slabá individuálně
etická motivace, ochablé vědomí mravní povinnosti a odpovědnosti. V praxi
sociální práce se může stát, že se sociální pracovník v práci s klientem bude
odvolávat na formulované principy, zákony a normy aniž by náležitě vnímal
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konkrétního člověka a jeho potřeby bez ohledu na hledání nejlepšího a eticky
nejpřijatelnějšího řešení. Při tomto postoji sociálního pracovníka již primárně
nejde o kvalitu poskytované služby, ale o naplnění předem definované
povinnosti.“ (Štrajer, 2012, str. 81).
Etika sociální práce by měla vznášet požadavek mravnosti nejen na práci
sociálního pracovníka, ale také na klienta. Problémem klientů je často neochota,
někdy až apatie, chtít nějak aktivně řešit vlastní problémy. Klient může propadat
iluzi, že jeho problémy budou vyřešeny z vnějšku, bez vlastního přičinění ve
formě změn osobních postojů či životních návyků. K odpovědnosti sociálního
pracovníka patří přijetí vědomí, že nemá zbavovat klienta problému, ale pouze
mu pomáhat k jeho zvládnutí, povzbuzovat ho a posilovat. Podporovat u něho
schopnost žít mravně v harmonických vztazích. Sociální pracovník si má být
stále vědom, že pracuje s konkrétním člověkem, který má svou vlastní
důstojnost, bio-psycho-spirituální potřeby a očekávání. Pracovník nesmí vidět jen
problém a jeho příznaky, ale člověka v jeho životních souvislostech (Štrajer,
2012).
Důležitým faktorem sociální práce je moc sociálního pracovníka
rozhodovat o druhých. Nečasová vymezuje tři oblasti, ve kterých nejčastěji
dochází k etickým problémům a dilematům. V oblasti práv a kvality života
jednotlivců, ve které se jedná zejména o konflikt mezi právem klienta na
sebeurčení a zajištěním jeho spokojeného života. Konflikt v oblasti týkající se
obecného blaha, tedy mezi potřebami a zájmem klienta a zájmem společnosti
nebo instituce. Třetí oblast zasahuje do usilování o netoleranci útlaku a do boje
proti jeho různým formám (Nečasová, 2001).
Etické teorie nabízejí různé pohledy na způsoby řešení etických dilemat.
Výběr řešení ovlivňuje osobní žebříček hodnot pracovníka a hodnoty uznávané
v rámci profese a instituce, ve které pracuje. Nečasová hodnoty definuje: „Jedná
se o vše, co považujeme za významné a důležité. Hodnoty vycházejí z morálky.
Jsou to normativní standardy, které mají vliv na naše rozhodnutí pro jednu
z alternativ jednání.“ (Nečasová, 2001, str. 49).
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Pracovníkem uznávané hodnoty ovlivňují výběr metody sociální práce,
řešení etických dilemat a určují povahu sociální práce a povahu vztahu mezi
pracovníkem a klientem. Mezi nejčastěji uváděné hodnoty sociální práce se
uvádí: individuální přístup, empatie, sdílení pocitů, akceptace, nehodnotící postoj
(nemoralizování), sebedeterminace, důvěrnost (diskrétnost), respekt, vzájemnost
a víra ve schopnost změny (Nečasová, 2001).
Za základní hodnoty sociální práce, které vycházejí z hodnot evropské
civilizace

zformulovaných

křesťanstvím,

je

považováno

přesvědčení

o jedinečnosti, hodnotě, vrozené důstojnosti a právu na sebeurčení všech klientů.
Havrdová upřesňuje, že toto přesvědčení:
„Vede k důrazu na spolupráci klienta a jeho okolí v každém stádiu sociální
práce, k důrazu na vzájemnost ve vztahu praktik-klient, ke zvažování různých
hledisek

a

hodnotových

předpokladů

v různých

aspektech

situace

a k respektování klientova pochopení situace.“ (Havrdová, 1999, str. 11).
Současnost přidává hodnoty spojené s dynamikou moci, zplnomocněním,
respektováním kulturní rozmanitosti a posilováním znevýhodněných skupin ve
společnosti.
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4.

Lidé s duševním onemocněním a společnost

V každé společnosti existují lidé, kterým jejich životní situace zabraňuje
plnohodnotně se zapojit do jejího fungování. Mezi velmi specifickou skupinu
patří lidé, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním. Pro pochopení
problematiky zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním onemocněním
v sociálních službách považuji za důležité vysvětlit zvláštnosti spojené s životem
lidí s duševním onemocněním.

4.1. Vliv kultury na vnímání lidí s duševním onemocněním
Lidé se ve svých společnostech vědomě i nevědomě dělí do různých skupin
s různými doplňkovými vlastnostmi, které jsou v souvislosti s jejími příslušníky
vnímány jako běžné a přirozené (např. podle věku, pohlaví, profese). Již při
prvním setkání zařazuje člověk druhou osobu do příslušné kategorie. Zároveň
nevědomě očekává chování podle předpokládaných požadavků, podle jakési
virtuální sociální identity. Pokud se však jeden z atributů posuzované osoby
odlišuje od druhých osob své kategorie, zejména pokud se jedná o atribut
nežádoucího rázu, osoba je vnímána jako poskvrněná a její hodnota v očích
posuzovatele klesá. Tento atribut se stává stigmatem a je základem zvláštního
nesouladu mezi virtuální a skutečnou sociální identitou.
Mezi odlišnosti, které jsou na první pohled viditelné, patří vady charakteru
či různé tělesné projevy spojené s duševním onemocněním. Americký sociolog
Goffman ve své knize uvádí: „Zcela samozřejmě věříme, že osoba se stigmatem
není tak docela člověkem. O tento předpoklad opíráme různé formy
diskriminace…“ a také: „Máme sklon připisovat dané osobě celou řadu
nedokonalostí na základě jedné původní ….“ (Goffman, 2003, str. 13). Přičemž
stigmatizovaný vnímá sám sebe jako „normálního člověka“, lidskou bytost
s nárokem na rovné šance. Uvědomování si své vady může u postiženého
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vyvolávat pocit hanby, nenávist k sobě samému či sebeponižování. V některých
případech na nepřijetí okolím reaguje snahou o nápravu vady či snahou
o vyniknutí v některé z činností, které jsou u něj považovány za nemožné nebo
naopak o snahu vyhýbat se mezilidskému styku a izolovat se. Ze strachu jak bude
okolím hodnocen, zažívá mnoho nejistoty. Goffman tvrdí: „Bývalí pacienti
psychiatrických léčeben se například někdy zdráhají pouštět se do ostrých výměn
názorů s partnery či zaměstnavateli ze strachu, zač by mohl být náhlý projev
jejich emocí považován.“ (Goffman, 2003, str. 25). Nejistotu mohou prožívat
také „normální“ lidé, kteří nevědí, jak na stigmatizovaného reagovat (Goffman,
2003).
Do stigmatizované skupiny mohou patřit také tzv. spojené osoby (např.
rodinní příslušníci duševně nemocného), kteří jsou někdy nuceni nést společné
břímě hanby.
Pokud není odlišnost na první pohled patrná, hrozí postižené osobě při
odhalení diskreditace. Pro takovou osobu je důležitou životní okolností skrývání
svého stigma a regulování informací týkajících se tajené vady. Goffman
upřesňuje: „Dát či nedat najevo, říci či neříci, přiznat či nepřiznat, lhát či nelhat,
a v každém jednotlivém případě: komu, jak, kdy a kde.“ (Goffman, 2003, str. 54).
Čím bližší vztah vzniká mezi stigmatizovaným a okolím, tím je větší
pravděpodobnost, že vzroste tolerance k jeho odlišnosti. Větší obeznámenost ale
nemusí nutně vést k poklesu opovržení. Předstírání a kontrola informací
představují pro stigmatizovaného velkou psychickou zátěž, která je doprovázena
strachem z prozrazení. Radikální změnu ve svém životě učiní v momentě, kdy se
rozhodne svou situaci záměrně odhalit. Bude-li schopen přijmout sebe sama
a mít k sobě úctu, nebude už cítit potřebu svou vadu nadále utajovat. Osoby,
které jsou schopny přijmout své stigma, mají větší šanci se zorientovat ve svém
životě a uvědomit si, že jsou plnohodnotné lidské bytosti, které jsou díky své
vadě vyloučené z něčeho, co je jen jednou z oblastí lidského života.
Označení neobvyklosti v chování člověka za duševní nemoc vychází ze
zvyklostí dané kultury. Člověk s vidinami a hlasovými halucinacemi, v naší
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kultuře diagnostikovaný jako duševně nemocný, by v jiné kultuře mohl být
uznávaným šamanem nebo věštcem. Každá kultura si o duševní chorobě vytváří
takový obraz, který odpovídá souhrnu antropologických možností, které dotyčná
kultura pomíjí nebo potlačuje. Na jedné straně jsou upřednostňováni ti, jejichž
reakce se nejvíce blíží chování typickému pro většinovou společnost, na druhé
straně jsou vylučování ti, jejichž chování nezapadá do norem jejich civilizace.
Choroba je pak definována vztahem k průměru, normě, vzorci a patologické je
to, co se odchyluje. V některých kulturách je choroba vnímána také pozitivně
a reálně. Někdy je s ní spjata určitá funkce či status. Foucault soudí:
„Naše společnost nemocného vypuzuje nebo izoluje proto, aby se v něm
nemusela poznat. V okamžiku, kdy stanoví diagnózu nemoci, vyloučí nemocného
ze svého středu. Ve skutečnosti se společnost v duševních chorobách, které
projevují její příslušníci, pozitivně odráží, a to vždy, ať již uděluje těmto
chorobným formám jakýkoli statut: ať již je staví do středu svého náboženského
života, jako je tomu často u primitivních národů, nebo ať se je snaží vyobcovat ze
svého středu a umístit mimo sociální život, jako to dělá kultura naše.“ (Foucault,
1997, str. 79).
„Bláznovství, šílenství“ získalo statut duševní choroby až v moderní době,
do této doby byli postižení lidé (tzv. šílenci) pokládáni za „posedlé“. Podle
Foucaulta souvisí tento složitý problém posedlosti s dějinami náboženského
myšlení, ve kterém se tito nemocní lidé stávali obětmi jak svého náboženství, tak
i své neurózy. I přesto se západní medicína snažila léčit šílenství v každé době.
Ve středověkých nemocnicích existovala lůžka pro choromyslné, ale pouze pro
omezené formy šílenství, které byly považovány za vyléčitelné. Ostatní formy
zůstávaly bez lékařské pomoci. V 15. století byly ve Španělsku a následně v Itálii
otvírány první velké domy určené pro blázny, kde léčba byla inspirována
arabskou medicínou. Jednalo se o omezený počet míst a tak šílenství zůstávalo
součástí běžné společnosti, každodenní zkušeností pro každého člověka. Šílenství
bylo tolerováno a v mnoho uměleckých dílech oslavováno. V polovině 17. století
však nastává prudký zvrat, ve kterém se šílenství mění ve svět vyhnanství. Po
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celé Evropě vznikaly internační ústavy určené nejen pro „blázny“, ale také pro
řadu jedinců, kteří se nějakým způsobem vymykali společenské normě. Jednalo
se o zbídačené invalidy, starce, žebráky, pohlavně nemocné, duchovní v klatbě a
další, kteří vykazovali určité „narušení“ vzhledem k právnímu, mravnímu či
společenskému řádu. V těchto domech se neléčilo, lidé sem přicházeli tehdy,
pokud už nemohli nebo nesměli být příslušníky společnosti. Jednalo se o izolaci,
která měla být nápravným opatřením. V těchto zařízeních vládl systém nucené
práce (např. tkaní) a příjem z prodeje této práce sloužil k financování provozu.
Pracovní povinnost zde hrála roli trestu a morální kontroly, protože v této době,
ve které docházelo k rozvoji obchodu, byla zahálka považována za největší
neřest. Foucault vysvětluje: „Všichni, kdo byli internováni v těchto ústavech,
spadali do jedné společné kategorie, byli to lidé neschopní se podílet na výrobě,
na obchodu nebo akumulaci bohatství (ať už vlastní vinou nebo nešťastnou
náhodou)“ (Foucault, 1997, str. 86). Izolace a změny ve společenské struktuře
tak měly dopad na vnímání šílenství, které náhle zmizelo a propadlo se do času
mlčení. Spojení šílenství s ostatními „provinilci“ vedlo k jakési temné asimilaci
a šílenství se stalo proviněním mravním i sociálním a takto bývá často vnímáno
dodnes (Foucault, 1997).
Uvolnění poměrů v 18. století přineslo kritiku internačních ústavů a jejich
postupné rušení. Šílenství však nadále bylo vnímáno jako nebezpečí pro okolí
a rodinu. Internace duševně nemocných nadále trvala, ale s novým významem:
stává se opatřením, které má lékařský charakter. Léčba znamenala nepřetržitou
sociální a mravní kontrolu, při které byli pacienti po každé odchylce v chování
trestáni, a to pod vedením lékaře. Psychologický status získává šílenství
v 19. století, kdy se stává faktem, týkající se bytostně jen lidské duše. Stále je
obehnáno trestajícím systémem, ve kterém je postižený zbaven svéprávnosti
a jehož šílenství je vnímáno jako vina či přestupek (Foucault, 1997).
Stereotyp představ o lidech s duševním onemocněním, který byl v minulosti
vytvořen, stále v naší společnosti přetrvává. Zejména v oblasti internace a odsunu
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nemocných někam na okraj měst, nejlépe na samoty. Lidé s duševním
onemocněním bývají stigmatizováni, opuštěni a ocitají se na okraji společnosti.
Česká

psychiatrická

společnost

na

svých

webových

stránkách

o stigmatizaci uvádí:
„Stereotyp stigmatu psychické nemoci je ve společnosti předáván mladší
generaci a vydatně posilován za pomoci médií. Postoje veřejnosti v některých
západních zemích se zlepšují jen pozvolna. Převládajícím postojem veřejnosti je
názor o nebezpečnosti a potenciálně násilném jednání duševně nemocných.
Analýzy prováděné v řadě vyspělých států však nenasvědčují, že by riziko
násilného chování bylo vyšší než u ostatní populace, ve většině sledovaných zemí
se nezvýšilo ani po deinstitucionalizaci a zavádění komunitních forem péče.“
(Česká psychiatrická společnost, 2016).
Rovněž v současné české společnosti se objevují snahy o změnu vnímání
lidí s duševním onemocněním. Připravuje se transformace péče o lidi s duševním
onemocněním, probíhají ojedinělé destigmatizační akce. Jedná se však
o dlouhodobý proces, který je teprve v počátcích. Velkou příležitostí je možnost
poučení z úspěchů i chyb z transformačních snah, které probíhají již několik
desetiletí v rozvinuté části světa. Zatím lidé s duševním onemocněním zůstávají
v naší společnosti skupinou lidí na okraji.

4.2.

Duševní onemocnění a jeho vliv na kvalitu života

Až polovina dospělých lidí se během svého života setká s duševní nemocí
a zhruba tři čtvrtiny všech dospělých pravděpodobně přímo znají někoho, kdo
někdy trpěl duševní chorobou (Thornicroft, 2011).
Psychologický slovník uvádí, že „Duševní nemocí se rozumí choroba, jejíž
podstatou je porucha duševních funkcí ve smyslu hyper-,hypo-, dysfunkce nebo
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úplné ztráty funkce“ (Hartl a Hartlová, 2004, str. 346-347). Světová zdravotnická
organizace psychickou poruchu definuje jako:
„Zjevnou poruchu duševní činnosti, natolik specifickou ve svých klinických
projevech, že je spolehlivě rozpoznatelná jakožto jasně definovaný soubor znaků
a natolik závažná, aby způsobila ztrátu pracovní schopnosti, nebo sociálního
postavení, nebo obou, a to v takovém stupni, který může být hodnocen jako
selhání.“ (Mahrová a kol., 2008).
Duševní onemocnění ovlivňuje člověka jednak v rovině organického stavu,
která se vyznačuje zhoršením, poškozením nebo snížením aktivity, s následnou
hrozbou pracovní neschopnosti a snížení celkové aktivity člověka a zároveň
v rovině duševních schopností, která může být natolik snížena, že člověk
nezvládá základní dovednosti. Někdy bývá doprovázeno bizarním či neobvyklým
chováním, kdy bez včasné pomoci hrozí nemocnému exkluze ze společnosti,
bezdomovectví, chudoba, ohrožení života. Výjimečné nejsou situace, kdy
nemocný potřebuje pomoc, ale svůj problém nevnímá a blízké okolí neumí tuto
situaci řešit. S duševním onemocněním se stále pojí různé zkreslené představy, je
stigmatizováno, a proto je někdy těžké si přiznat existenci problému a včas
vyhledat pomoc. Sociální služby pro lidi s duševním onemocněním by proto
neměly být určeny jen nemocným, ale také lidem z jejich blízkého okolí. Patří
sem rodina, sousedé, zaměstnavatel, komunita, ve které postižený žije.
Specifické (někdy i obtěžující) chování nemocných jedinců může ovlivňovat
kvalitu života všech zúčastněných (Mahrová a kol., 2008).
Duševní onemocnění člověka bývá velkým problémem právě pro rodinu,
která hraje v životě nemocného velmi důležitou roli. Největší význam má
v procesu jeho uzdravování a následného začleňování zpět do společnosti.
Dlouhotrvající nemoc znamená pro celou rodinu zátěž psychickou, sociální
i finanční. Jedním z aspektů, který ovlivňuje chování rodiny k nemocnému
příbuznému je způsob očekávání, zda se daná osoba uzdraví. Problém spočívá
v tom, že rodina mívá málo informací a většinu informací o duševním
onemocnění získává z médií, kde bývá zobrazováno v negativní podobě. Rodiny
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se málo dozvídají o možnosti uzdravení, z přesvědčení o nenapravitelnosti stavu
často příslušníka opouštějí a nemocní bývají odsouzeni k dlouhodobému pobytu
v psychiatrických léčebnách. Rovněž informovanost o možnostech pomoci, hraje
významnou roli v rozhodování o ponechání nemocného v rodině. Thornicroft ve
své knize uvádí: „Příbuzní opakovaně sdělují, že dopad duševní nemoci na
rodinu může být menší, pokud má rodina jistotu, že v případě nouze má možnost
vyhledat pomoc a že v kritické situaci se jim dostane rychlé pomoci“
(Thornicroft, 2011, str. 30). Největší překážkou ve vyhledání pomoci jak ze
strany příbuzných tak samotných nemocných, bývá strach ze stigmatizace.
Rodina nechce, aby se o ní vědělo, že má v rodině „blázna“ a snaží se projevy
nemoci bagatelizovat. Zveřejněním nemoci člověka hrozí „zaškatulkování“
rodiny i nemocného, které může zhoršit jeho zařazení zpět do společnosti. Pro
zvýšení informovanosti rodin, komunity i celé společnosti je důležité, aby
součástí činnosti sociálních služeb pro lidi s duševní nemocí byla také propagace,
osvěta a destigmatizace.

4.3.

Význam duševního zdraví

Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) definuje zdraví jako „stav
kompletního fyzického, duševního a sociálně zdravého bytí, nejedná se tedy jen
o stav bez nemoci nebo nemohoucnosti“. Podle WHO je tedy duševní zdraví
nezbytnou a nezaměnitelnou součástí celkového lidského zdraví. Za duševně
zdravého je považován člověk se schopností samostatně realizovat své
schopnosti, který zvládá běžný životní stres, pracuje a přispívá k životu
společnosti. Podle WHO má duševní zdraví jedince také vliv na dobré fungování
celé jeho komunity (okolí, ve kterém žije). Nejvíce ohroženou skupinou jsou
lidé, kteří jsou vystaveni dlouhodobému sociálně ekonomickému tlaku a velkým
sociálním změnám. Mezi nepříznivé vlivy patří například nezaměstnanost,
diskriminace, sociální vyloučení, nezdravý způsob života, domácí násilí
a nedodržování lidských práv. Nelze opomenout genetickou zátěž a chemické
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procesy v mozku. WHO doporučuje k udržení veřejného zdraví zařadit
problematiku duševního zdraví do národních politik a programů. Měla by
prostupovat do všech oblastí života, tj. do podnikání, práva, zdravotnictví,
domácností, vzdělávání. Cílem je umožnit lidem přijmout a udržovat zdravý
životní styl a tím celkově dosahovat zlepšení veřejného zdraví (WHO, 2010).
V roce 2005 Evropská ministerská konference WHO o duševním zdraví
vyzvala Evropskou komisi, aby přispívala k vytvoření jednotného rámce pro
komplexní politiku v oblasti psychiatrické péče.
Evropská komise následně vydala Zelenou knihu pro zlepšení duševního
zdraví EU, kde se uvádí: „Odhaduje se, že zkušenost s duševním onemocněním
zažije během jednoho roku přibližně 27% Evropanů dospělého věku.
Nejrozšířenějšími duševními poruchami jsou v EU úzkostné stavy a deprese.
Očekává se, že do roku 2020 se deprese stane nejvýznamnější příčinou
nemocnosti v rozvinutém světě. V EU v současnosti každoročně umírá v důsledku
sebevražd zhruba 58.000 občanů, což je vyšší počet než v případě úmrtí
v důsledku dopravních nehod, vražd nebo HIV/AIDS.“ (Komise evropských
společenství, 2005, str. 4).
Dále se zde uvádí, že s duševním onemocněním jsou spjaty vysoké náklady,
odhaduje se, že činí 3%-4% hrubého domácího produktu. Jedná se zejména
o ztrátu produktivity a vyplácení invalidních a předčasných důchodů. Dalšími
negativy je vyloučení ze společnosti, stigmatizace, diskriminace a nedodržování
lidských práv. Zelená kniha vyzdvihuje význam duševního zdraví pro občany,
společnost a politiku. Východisko nachází v podpoře duševního zdraví
a preventivních opatřeních, v podpoře začlenění nemocných a postižených zpět
do společnosti, v ochraně základních práv a důstojnosti. Rovněž vyzývá
k vzájemné spolupráci a jednotné strategii členských státu a také k vzájemné
spolupráci politiky a výzkumu v oblasti duševního zdraví (Komise evropských
společenství, 2005).
V roce 2008 European Pact for Mental Health and Wellbeing uspořádal
konferenci s názvem „Together for Mental Health and Wellbeing“. Účastníci
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konference se přihlásili k myšlenkám vycházejícím z konference WHO
o duševním zdraví z roku 2005 a vyzývali členské státy a odpovědné orgány EU
k tvorbě sociální politiky v pěti prioritních oblastech: prevence deprese
a sebevražd, duševního zdraví mladých lidí a v oblasti vzdělávání, duševního
zdraví na pracovišti, duševního zdraví starších lidí, boje se stigmatizací
a sociálním vyloučením (Wahlbeck et. al, 2010).
Z uvedeného vyplývá, že evropské instituce vnímají význam duševního
zdraví jako klíčový pro veřejné zdraví, rovněž jako klíčový v širokém
společenském spektru. Důraz je kladen na zachování lidských práv a důstojnosti.
Strategií je zachování možnosti žít běžný život pro lidi s duševním
onemocněním. Jedním z řešení je proces směřování péče zpět do komunity, která
se však uskutečňuje za podpory státu (právně, ekonomicky, politicky aj.)
Z pohledu veřejného zájmu jde o snížení nákladů na péči, o zachování
individuálního přínosu jedince pro společnost a z pohledu postiženého pak
o zachování kvality jeho života.

4.4.

Psychiatrická péče v Česku

Současný systém péče o lidi s duševním onemocněním v České republice
nabízí převážně institucionální péči. V současnosti žije více než 10 tis. dospělých
lidí v zařízeních ústavního typu (Liga Lidských práv, 2015). Dlouhodobá
hospitalizace však prohlubuje ohrožení sociálním vyloučením, zejména ztrátou
sociálních vazeb a sociálních dovedností až po rozvinutí syndromu hospitalizmu.
Liga lidských práv uvádí ve své studii (Liga Lidských práv, 2015) několik
základních okruhů, které shrnují důvody, proč lidé setrvávají v dlouhodobých
pobytech v ústavní péči, i když pro ni pominul zdravotní nebo rehabilitační
důvod:
a)

Nedostatečná prevence krizových situací a ztráty bydlení
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Systém nedokáže reagovat na krizové situace člověka v jeho sociálním
fungování, vznikají konflikty s rodinou i okolím, které jako jedinou intervenci
volí odstranění jedince z prostředí: umístění v pobytovém zařízení, z kterého je
návrat obtížný a někdy i nechtěný.
b)

Nedostupnost bydlení

Po ukončení pobytu a stabilizaci stavu se lidé nemají kam vrátit. O byt
přišli, mají dluhy na nájemném, rodina je nechce přijmout zpět atd. Bydlení se
stává nedostupné zejména z finančních důvodů nebo z důvodů častého
vylučování lidi s duševním onemocněním z možnosti získat městské byty
zvláštního určení.
c)

Nedostatek podpory při přechodu ze zařízení do běžného prostředí

Při odchodu z pobytového zařízení existuje minimum služeb, které nabízejí
lidem s duševním onemocněním podporu a pomoc v adaptaci na běžné prostředí.
Obecnou příčinou tohoto stavu je, že celý systém péče o duševně nemocné je
nastaven směrem „do“ institucí a je nedostatečně řešen návrat do běžného života.
d)

Předsudky, stigmata a stereotypy

Stigmatizace duševně nemocných je závažným problémem. V úrovni
sociálních služeb se dá hovořit zejména o vylučování takto postižených
z různých druhů služeb (např. časté odmítání v různých typech domovů). Rovněž
specializovaných služeb pro tuto cílovou skupinu je poměrně málo.
Uvedené důvody ukazují na stereotypní stigmatizační chování společnosti
vůči duševně nemocným, které předpokládá uzavírání nemocných do uzavřených
institucí.
Zkušenosti ze zemí, které již změnily pohled na psychiatrickou péči,
ukazují, že pro zkvalitnění života nemocných lidí je nutné změnit pohled na
člověka s duševním onemocněním. Z pacienta/klienta se stává partner, u kterého
je na prvním místě jeho důstojnost a práva. To předpokládá zmenšení podílu
ústavní péče a vytvoření sítě ambulantních a komunitních služeb, které by
poskytovaly vzájemně provázanou zdravotnickou a sociální péči. O změně
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uvažování svědčí rovněž změna názvosloví, kdy místo psychiatrická péče, je
v rozvinutých zemích užíván název „služby duševního zdraví“.
Primárním cílem moderního systému péče o duševně nemocné je návrat lidí
s duševním onemocněním do jejich přirozeného prostředí (domov, rodina, město
aj.). Důraz je kladen také na zapojení komunity do pomoci (např. zapojení do
plánování sociálních služeb nebo dobrovolnických center). Významné jsou také
zkušenosti s koordinovanými celostátními destigmatizačními kampaněmi, které
upozorňují na vžité stigmatizační stereotypy. Mezi nové přístupy v péči patří
zaměstnávání tzv. peer konzultantů (angl. Peer Specialist).

4.5.

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Zákon 108/2006 Sb., který ustanovuje právní rámec pro sociální služby,
vymezuje pro jednotlivé druhy služeb pouze cílovou skupinu „osoby
s chronickým duševním onemocněním“, i když sociální služby, které jsou
orientované na osoby s duševním onemocněním, využívají i ti, které nelze
označit za chronicky nemocné. Cílová skupina osob s duševním onemocněním je
vzhledem k rozdílnosti potřeb vycházejících z jednotlivých typů onemocnění
velmi široká. Dělí se v zásadě podle okruhů diagnostických skupin, na které
nasedají určité druhy služeb, které jsou pro daný podtyp cílové skupiny obvyklé.
Jedná se o:
a)

Osoby s psychotickou poruchou a osoby ohrožené rozvojem

závažného duševního onemocnění
Tato skupina bývá v zahraniční literatuře označována zkratkou „SMI“
(Serious/severe Mental Illness). Pro tato onemocnění je charakteristická
dlouhodobost (více než dva roky), zhoršení běžného fungování a závažná
diagnóza. Patří sem schizofrenie, bipolární porucha a závažné formy
depresivních a úzkostných poruch. Osoby z tohoto okruhu jsou považovány za
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nejvíce ohrožené při neodpovídající péči chronifikací nemoci, opakovanými
hospitalizacemi a sociálním vyloučením. Pomoc a podpora by měla být pro tuto
skupinu komplexně bio-psychosociální, protože postižení může člověka
negativně ovlivňovat v řadě oblastí (práce, sociální vztahy, volný čas aj.).
b)

Osoby s různými typy demence

Demence

představuje

vážné

degenerativními změnami v mozkové

duševní

onemocnění

způsobené

tkáni. Při počátečních

projevech

onemocnění jsou služby obvykle poskytovány v přirozeném prostředí, při kterém
se ideálně kombinuje péče rodiny a pečovatelské služby či různých stacionářů.
Při pokročilých stádiích demence jsou nejvíce využívány pobytové služby.
c)

Osoby ohrožené různými typy závislosti (zejména na návykových

látkách)
Jedná se o osoby s poruchou vyvolanou alkoholem nebo jinou
psychoaktivní látkou. Sociální služby jsou ve větší míře zaměřeny na uživatele
nelegálních drog.
d)

Osoby s poruchami přijmu potravy

Tyto osoby jsou převážně ohroženy nemocemi anorexie a bulimie.
Vzhledem ke specifičnosti jsou pro ně a jejich rodinné příslušníky určeny služby
odborného sociálního poradenství a telefonická krizová pomoc.
e)

Děti s diagnostikovanou duševní poruchou

Podle statistik se duševní poruchy vyskytují u dětí a adolescentů u 10 - 20%
dětské a adolescentní populace. Významnou částí této podskupiny jsou děti
s diagnózou porucha autistického spektra, pro které v současnosti v Česku
existuje jen velmi malé množství sociálních služeb (MPSV, 2015).
Zahraniční zkušenosti ukazují, že vzhledem k tomu, že duševní onemocnění
zasahuje do kvality života v mnoha oblastech, měl by být systém služeb pro
duševně nemocné flexibilní, pestrý a jednotlivé služby by měly být dobře
propojené, na sebe navazující a komplexní. Otázka propojenosti se týká zejména
služeb

poskytovaných

v rámci

různých
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resortů.

Komplexnost

spočívá

v návaznosti odpovídajících sociálních služeb na úspěšnou zdravotnickou
intervenci, která zvyšuje míru úspěšnosti opětovného začlenění jedince do
společnosti. Současný systém péče o duševně nemocné v České republice je
tvořen komplexem zdravotních služeb a komplexem služeb sociálních, které
podléhají odlišnému metodickému řízení, legislativě, financování a kde
neexistují žádné nástroje propojující jednotlivé služby ve prospěch klientů.
V důsledku toho je problematické zajistit klientovi kontinuální péči a podporu.
Současná praxe ukazuje, že část klientů při přechodech ze služby do služby
dočasně či dlouhodobě vypadává ze systému péče. Rovněž nefunguje
poskytování služeb v přirozeném prostředí člověka, kdy je téměř nemožné
zorganizovat návštěvu psychiatra v domácnosti pacienta, čímž se ambulantní
péče může stát obtížně dostupnou pro nemocné tělesně a pro ty, jimž onemocnění
ztěžuje návštěvu v psychiatrické ambulanci (MPSV, 2015). Zároveň chybí
dostatečná síť sociálních služeb, která by pokrývala všechny potřebné oblasti.
Ve strategickém dokumentu Potencionální dopad reformy psychiatrické
péče do oblasti sociálních služeb, který vydalo Ministerstvo práce a sociálních
věcí se uvádí, že pro opětovné začlenění lidí s duševním onemocněním zpět do
přirozeného prostředí by měla společnost zajistit komunitní bydlení s časově
neomezeným pobytem, který je dobrou alternativou dlouhodobých pobytů
v psychiatrických nemocnicích nebo pobytových zařízeních sociální péče. Pro
klienty s vlastním bytem je vhodné podporované bydlení. Rovněž možnost
pracovat přispívá k úspěšné resocializaci. Zákon o sociálních službách vymezuje
v této oblasti jako sociální službu pouze sociálně terapeutickou dílnu. Obnovení
schopnosti pracovat však zabezpečují i jiné nástroje a programy, které je účelné
popisovat jako kontinuum charakterizované především mírou podpory, i když se
nejedná jen o sociální služby, ale také o zaměstnavatele, kteří využívají aktivní
nástroje zaměstnanosti. Nejvíce podporující službou je sociální rehabilitace
formou případového vedení (case management), která je dlouhodobou
individuální a komplexní podporou klienta v jeho běžném prostředí a to
prostřednictvím konkrétního případového pracovníka (case managera) nebo týmů
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pracovníků. Protože case management zajišťuje návaznost jednotlivých služeb,
jejich komplexnost a koordinaci, měl by být klíčovým faktorem v systému služeb
pro lidi s duševním onemocněním. Významné jsou také centra denních aktivit,
která nabízejí volnočasové aktivity, zprostředkování společenských vztahů,
právní informace, posilování sociálních dovedností a tím pomáhají překonávat
sociální izolaci (MPSV, 2015).
Dopady duševního onemocnění zasahují do různých oblastí života jedince,
a proto se zejména v některých vyspělých zemích v rámci systému psychiatrické
péče uplatňuje fungování tzv. „multidisciplinárních týmů“, které jsou
sestavovány ze zdravotníků a sociálních pracovníků. Tyto týmy poskytují
podporu a pomoc duševně nemocným ve všech potřebných oblastech, zejména
v oblasti prevence, podpory zaměstnávání, bydlení až po potřeby v akutní fázi
nemoci. Nemocný člověk zůstává ve svém běžném prostředí, neztrácí kontakt se
společností. Potřeba hospitalizace je minimalizována.
Úkolem profesionálů (sociálních, zdravotních pracovníků a rovněž peer
konzultantů) je spolu s klientem nalézat jeho současné možnosti a podporovat jej
v rozvoji tohoto potenciálu, tak aby byl co nejméně závislý na institucích. Pomoc
spočívá zejména ve vedení, pod které spadá poučení, povzbuzení, rada. Dörner
uvádí:
„Cílem komplexních služeb psychiatrické péče je setkávání, po kterém se
někdo stane nezávislým na radách a vedení, lépe poznává sebe, své možnosti
a schopnosti. Je to pomoc k svépomoci. Vztah mezi pomáhajícím a pacientem je
mimořádně zranitelný a závislý na důvěře. A zároveň je náchylný ke zneužití.
V každé situaci musíme dbát na to, abychom přistupovali ke klientovi jako
autonomnímu partnerovi, abychom zachovávali jeho práva, důstojnost
a jedinečnost.“ (Dörner a Plog, 1999, str. 16).
Na úspěšnost začlenění člověka s duševní nemocí zpět do běžného života
by mohly mít také významný vliv svépomocné skupiny.
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5.
Svépomocné skupiny („angl. Self-Help Groups,
Self Support Groups“)
Již od prehistorických dob člověk utváří společenské skupiny, jimiž byly
zejména rodina, kmen, vesnice. V rámci těchto skupin se uznávala společná
pravidla soužití, mezi která patřila také vzájemná pomoc a solidarita. S dalším
vývojem společnosti docházelo rovněž k vývoji forem pomoci slabším jedincům.
Jednou z těchto forem jsou tzv. svépomocné skupiny.
Svépomocné skupiny jsou zvláštním fenoménem, který nemá v dějinách
lidstva obdoby. V průběhu lidské historie byly vytvořeny tři sociální systémy, na
kterých lze jedinečnost svépomoci ukázat. Jedná se o vertikální hierarchii (např.
vojenská organizace, byrokratická organizace či církev), rodinu a klášterní
společenství. Jedinečnost svépomoci vystihuje způsob, jakým se uvedené
systémy starají o starého nebo postiženého jedince:
 Vertikální hierarchie je vládou silných nad slabými, kde jsou slabí jen
tolerováni. Efektivnost tohoto systému je založená na schopnosti silných dostat
se nahoru do vedoucích pozic, a proto jsou slabí nuceni zůstávat dole.
 V rodině jsou naopak slabí důsledně ochraňováni, ale rodina je většinou
schopna starat se jen o své vlastní členy. V rámci reprodukční funkce vytváří
rodina ochrannou slupku pro děti po dobu, než se stanou silnějšími nebo pro své
staré příslušníky. Slabost je považována za přechodný jev.
 Nejdále se péče o slabé dostala v klášterních společenstvech. Slabší jsou
zde přizváni mezi silné, kteří o ně pečují, odměnou pečujícím jsou duchovní
statky.
Jedinečnost svépomocných skupin je v tom, že se jedná o spojení stejně
slabých jedinců. Jedná se vlastně o „antievoluční“ opatření. Dalším jedinečným
rysem svépomoci je, že umožňuje rozvoj svých členů. V uvedených systémech je
tomu jinak:
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 Ve vertikální hierarchii je rozvoj základním nosným principem. Tento
rozvoj je však zaměřen pouze na elity. Předpokladem je, že rozvoj elit přinese
pozitivní důsledky i ostatním.
 V rodině se obvykle rodiče zříkají svého rozvoje ve prospěch svých dětí.
Takže ve jménu rozvoje přicházející generace bývá utlumován rozvoj té starší
a nejstarší.
 V klášterním společenství je rozvoj chápán duchovně a je spojen s ideou
oběti. Základním principem je myšlenka, že pokud pomáhám rozvoji slabých,
pomáhám zároveň i sobě, a tím dosáhnu snáze spásy. Tuto myšlenku lze
naplňovat především v klášteře, ale v individuálním životě se může člověk dostat
do obrovského protitlaku okolí a může získat nálepku podivína (Blažek a
Olmerová , 1994).
Svépomocné skupiny jsou tedy ve vývoji lidstva jedinečným úkazem.
Charakteristické je, že si členové vzájemně poskytují pomoc. Skupiny sdružují
lidi se společným problémem, kteří si vzájemně poskytují podporu a uznání,
sdílejí informace o společném tématu nebo využívají advokátní služby
v situacích, které vznikly či přetrvávají v důsledku handicapu a které je nutné
právně řešit. Podobné problémy a životní situace spojují skupinu dohromady
a zároveň dodávají členům víru, že jejich problémy jsou správně pochopeny
a řešeny. Svépomocné skupiny mohou být malé neformální skupiny, omezené na
interaktivní podporu svých členů, nebo diferencované a strukturované
víceúčelové agentury. Malé skupiny se často sdružují do národních organizací,
které usnadňují prosazování společné filozofie a metod a napomáhají vzniku
nových poboček, kterým poskytují podporu, odborné znalosti a doporučení
(Encyclopedia, 2008).
Největší existující svépomocnou skupinou, která vznikla v USA v roce
1935, je hnutí „Anonymní alkoholici“. Toto hnutí v současnosti působí ve 180ti
zemích světa a zahrnuje přibližně 106 202 skupin (Encyclopedia, 2008). Vznik
tohoto hnutí předběhlo svou dobu a jak o sobě Anonymní alkoholici sami tvrdí,
pomohlo v pokroku v medicíně, neboť ukázalo, že nemocný má být partnerem
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a ne pouze pasivním příjemcem zdravotní péče. Zároveň se projevilo, jak dobře
se navzájem doplňuje profesionální pomoc ze strany zdravotníků a svépomoc
(Anonymní alkoholici, 2011).
Hnutí Anonymní alkoholici se stalo předlohou k zakládání svépomocných
skupin i pro další skupiny lidí, které se nejčastěji dělí na skupiny pro fyzické
a duševní choroby, pro změnu návykového chování, pro překonání krize spojené
s náhlou změnou nebo i svépomocné skupiny určené pro přátele a příbuzné osob
s duševními problémy (Hartl a Hartlová, 2004).
Společným rysem svépomocných skupin je snaha posilovat členy
k vykonávání změn v jejich životech, kterým zároveň poskytuje přátelské
a neodsuzující prostředí, bezpečí a komunitu, kde lze získávat informace
a podporu. Hlavním étosem skupin zůstává svépomoc, osobní růst a změna.
Každý ve skupině je v postavení druha (kamaráda) a mezi členy existuje sdílení,
interakce nebo obojí. Rozhodnutí o skupině probíhají kolektivně. Skupina není
vedena profesionály. Jakékoliv vedoucí pozice ve skupině jsou sdílené nebo se
střídají. Každý člen skupiny se může po krátkém zaškolení stát vedoucím.
Existence skupiny nemá být závislá na jedné konkrétní osobě (Encyclopedia,
2008).
Svépomoc a profesionální (zdravotní či sociální) péče vypadají na první
pohled jako protipóly. Ale skutečnost je jiná. Obě se vzájemně nevylučují, ale
doplňují. Svépomoc a profesionální péče by měly být důležitými partnery, ale
v praxi je jejich spolupráce často složitá.
Svépomoc a profesionální praxe se setkávají v těchto situacích:
a)

Svépomoc podporuje profesionální péči. Jedná se např. o situaci,

kdy lékař sdělí pacientovi, že jeho zdravotní stav bude pravděpodobně neměnný.
Svépomocná skupina napomáhá nalézat nový smysl života a nemocnému
pomáhá začlenit se zpět do běžného života.
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b)

Profesionální péče doplňuje svépomoc. Pokud se svépomocné

skupině zdá, že jeden z jejích členů má nějaký hlubší např. emoční problém,
přenechá řešení odborné péči, do problému nezasahuje.
c)

Svépomocné skupiny mohou být alternativou pro profesionální

péči. Dobrým příkladem jsou metodiky pro zacházení s problémy s alkoholem
používané skupinami Anonymních alkoholiků (Broeder, 2003).
Nastavení úzké a stabilní spolupráce mezi svépomocí a profesionální péčí je
otázkou dlouhého období a vyžaduje mnoho času a energie na obou stranách.
Úzká vazba mezi svépomocnou skupinou a běžnými poskytovateli služeb
nabízí mnoho výhod. Může mezi nimi docházet k vzájemnému předávání
informací a znalostí, které mohou pomoci lépe řešit vzniklé situace. Zároveň
mohou odkazovat jeden na druhého nebo nalézt společného člena při podpoře
zájemců. Zejména pro svépomocnou skupinu je důležité navázat dobré vztahy
s poskytovateli, kteří jim budou ochotni poskytnout materiální a technickou
podporu (např. zapůjčení prostor) nebo nabídnou možnost zavolat pomoc
v případě krize (Broeder, 2003).
Možností spolupráce mezi svépomocnou skupinou a poskytovateli služeb je
široké spektrum. Nejčastěji poskytovatel profesionální péče umožní svépomocné
skupině fungovat ve svých prostorech. Další možností je, že profesionální
poskytovatel navštíví setkání skupiny, aby jí mohl zasvětit do problematiky, nebo
naopak členové svépomocné skupiny sdílejí své zkušenosti s profesionálním
týmem zařízení. Skupina i poskytovatel vzájemně doporučují a odkazují na své
služby klientům, mohou také stanovit kontaktní osoby pro snadnější přechod ze
služby do skupiny (Broeder, 2003).
Pro lidi s duševním onemocněním jsou svépomocné skupiny přínosné
zejména v oblasti zmírnění dopadů nemoci jako je izolace, stigma, strach
z nemoci, obavy z budoucnosti, ztráty zaměstnání, vyloučení ze společenského
života atd. Účast ve svépomocné skupině napomáhá navazovat sociální kontakty,
naplnit volný čas, je zdrojem pozitivních zážitků a emoční podpory nemocného
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nemocným, umožňuje sdílení zkušeností s nemocí, vede ke zvýšení sebevědomí
a motivuje nemocného bojovat s nemocí. Skupina je zdrojem informací
o nemoci, o léčbě a především o možnosti života s nemocí (MPSV, 2015).
Vzhledem k dopadům duševní nemoci na sociální chování nemocného, bývá pro
tyto lidi obtížné svépomocné skupiny zakládat, udržovat nebo jen pravidelně
navštěvovat. Některé organizace, které poskytují sociální služby této cílové
skupině, proto pomáhají vznikat svépomocným skupinám klientů a následně je
podporují.
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6.
Proces zotavení (angl. Recovery model), peer
konzultant (angl. Peer Specialist)
6.1. Zotavení (angl. Recovery)
„Můj konkrétní život je materiál, se kterým mohu a musím pracovat.
Z každého materiálu ale dokážu zhotovit krásnou formu. Z kamene mohu vytesat
nádhernou sochu, ze dřeva vyřezat jemnou figuru a z hlíny vytvarovat něco
krásného. Musím pracovat tak, jak je vzhledem k materiálu třeba. Musím
přijmout materiál svého životního příběhu. Pak ho dokážu také tvarovat.“
(Anselm, 2015, str. 58).
Téměř tři desítky let se v souvislosti s péčí o lidi s duševním onemocněním
hovoří o „zotavení“ (angl. Recovery model). Jedná se o proces, který se používá
v oblasti péče a léčby osob se schizofrenií a dalšími vážnými duševními
chorobami (Ahmed, 2012). Rozvoj konceptu zotavení byl vyvolán reakcí na
nespokojenost s tradičními psychiatrickými službami, kterou uživatelé péče
vnímali jako postrádající emoce, podporující závislost a neschopnost a omezující
individuální práva lidí s duševní nemocí. Tento koncept vnesl do problematiky
nový proces, který se zaměřuje na využití předností člověka, zohledňuje
subjektivní hledisko klientů (pacientů) jako vodítko pro směřování léčby a který
je zároveň zdrojem naděje, že i přes onemocnění je možné vrátit se zpět do
běžného života a žít spokojený, naplňující a užitečný život (Foitová a kol., 2014).
V rámci tohoto rozvoje slouží zotavení jako překlenující filozofie pro systémy
péče, které se snaží transformovat tradiční péči o duševní zdraví do programů,
které jsou komplexnější a které lépe reagují na rozhodování uživatele a jeho
nezávislost. Oproti tradiční péči, která klade důraz na symptomy, redukci
a aproximaci péče, praxe orientovaná na zotavení zmenšuje význam
psychiatrických symptomů a podtrhuje spíše nutnost obnovy životních cílů, tužeb
a významu života lidí s duševním onemocněním (Ahmed, 2015).
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Pro vážné duševní onemocnění (SMI) je charakteristická dlouhodobost
(více než dva roky), zhoršení běžného fungování a závažná diagnóza (především
schizofrenie, bipolární porucha, závažné formy depresivních a úzkostných
poruch). Nemocní, jejich rodina a blízké okolí bývají zaskočeni, prožívají
zmatek, beznaděj, zoufalství, únavu, pocit neporozumění a osamocenosti.
Rovněž profesionálové (lékaři, psychologové, sociální pracovníci) mohou při
práci s těmito klienty cítit skepsi, pokud jde o možnosti jejich fungování
a uplatnění i v souvislosti s pesimistickým očekáváním budoucího vývoje
onemocnění. Tlak profesionálů na nemocného, aby přijal roli pacienta, uvrhá
nemocného do pasivity a následné rezignaci na snažení o kvalitu vlastního života
(Foitová a kol., 2014).
Zotavování je proces, který vede k pozitivním změnám, které se mohou
odehrávat v životě člověka poté, co zažil dlouhodobé psychiatrické potíže
a problémy s nimi spojené.
Proces zotavení může být definován takto:
 Zotavování znamená trvalou cestu sebeuzdravování a přerodu.
 Zotavování znamená znovu získat pozitivní vnímání sama sebe navzdory
obtížím spojeným s psychiatrickými symptomy či stavy.
 Zotavování znamená aktivní řízení svého života a duševního zdraví, tak
aby měl člověk pod kontrolou psychiatrické symptomy, vytvořil si zdraví
prospěšný způsob života a dostal se celkově do lepší kondice.
 Zotavování znamená znovu v životě vstupovat i do jiných rolí než jen
někoho, kdo využívá služeb v systému péče o duševní zdraví (Ridgway et. al.,
2014).
Význam procesu zotavení přibližuje zkušenost člověka, který jím prošel:
„Až donedávna nikdo nečekal, že se mnozí z nás budou trvale rozvíjet, učit
a dobře se uplatňovat v důležitých společenských rolích. Namísto toho se
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předpokládalo, že přijmeme roli nemocného. Studie z celého světa ukazují, že
pravděpodobnost našeho zotavení je větší než padesát procent. A to i tehdy, byloli nám řečeno, že není naprosto žádná šance.“ (Ridgway et. al., 2014).
Zotavení je založeno na chápání duševní choroby jako jednoho z mnoha
aspektů života jedince s duševním onemocněním, s kterým je možné žít
smysluplný život (Jacobson a Greenley, 2001). Koncept zotavení naznačuje, že
naděje, zplnomocnění a nezávislost jsou zásadní pro nepřímý proces, v němž se
jedinec nepřizpůsobí nemoci a nakonec nevymění život za nemoc (Ahmed,
2015). Zotavení znamená, že lidé s duševním onemocněním mohou překonávat
nebo se naučí žít s příznaky a dysfunkcí jejich duševní nemoci a mohou opět
dosáhnout smysluplného zaměstnání a nezávislého života (Corrigan, 2006).
Ragins ve své knize Cesta k zotavení popisuje zotavení jako psychologický
proces s pružnými fázemi. Přiznává, že popis založil na fázích smutku tak, jak je
popsala Elisabeth Kübler-Rossová, která svou prací pomohla změnit péči
o umírající, inspirovala hospicové systémy péče a ukázala, že i lidé s postižením
mohou být svému okolí užiteční. Podle Raginse je „zotavení adaptivním
procesem, který následuje po tragédii, obdobně jako je smutek normálním
adaptivním procesem následujícím po ztrátě“ (Ragins, 2018, str. 19). Fáze
zotavení jsou čtyři a představují je: získání naděje o budoucích možnostech,
zplnomocnění tj. znovunalezení vlastních schopností a moci, převzetí
odpovědnosti za sebe sama a získání smysluplné životní role (Ragins, 2018).
Zotavení nemusí vždy znamenat úplné uzdravení, ale jedná se o nalezení nového
smyslu života, překonání pocitů beznaděje a ztráty, stručně řečeno jde
o „odražení se ode dna“.
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6.2.

Peer konzultant

Rozvoj konceptu zotavení v rámci systémů duševního zdraví a následná
transformace těchto systémů přinesla rozvoj intervencí na úrovni tzv. peer
konzultantů (angl. Peer Specialist) (Franke et. al., 2010).
Peer konzultanti jsou jednotlivci, kteří dosáhli funkčního zotavení z duševní
poruchy, nadále však mohou využívat služby určené na podporu duševního
zdraví. Zároveň jsou v těchto službách zaměstnáni a pracují po boku
profesionálně připravených zaměstnanců. Podpora poskytovaná peerem je
založena na předpokladu, že jedinci s duševní chorobou mají unikátní zkušenosti,
a proto mohou poskytovat podporu a povzbuzení pro ostatní, kteří prožívají svůj
proces zotavení (Kern, 2013).
Peer konzultant při své práci navazuje s klienty blízké vztahy. V této
souvislosti se hovoří o peer podpoře či vzájemné podpoře a o partnerském
vztahu.

6.2.1. Peer podpora (vzájemná podpora)
Peer podpora (angl. Peer Support) je systém vzájemné pomoci, která je
založena na principu respektování, sdílené odpovědnosti a empatického
porozumění situaci druhého. Toto porozumění pramení z vlastních prožitků
emocionálního a psychického utrpení, které je založené na víře, že někdo, kdo
čelil a překonal nějaké protivenství, může nabídnout podporu, povzbuzení, naději
a vedení ostatních, kteří čelí podobným situacím (Repper a Carter, 2011).
Poskytovatelé peer podpory při práci s klienty nabízejí empatické pochopení
a mohou čerpat ze sdílené zkušenosti (Cabral, 2014).
Tato praxe není založena na psychiatrii nebo modelech práce s postiženými
lidmi ani na kritériích podle diagnózy, které kladou důraz na osobní příznaky
a problémy, ale na modelech, které si cení lidských pozitivních aspektů a jejich
schopnosti efektivně fungovat v různých souvislostech (Repper a Carter, 2011).
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Podpora peera je přijímána a uznávána při překonávání také jiných onemocnění
(např. závislosti, rakovina), ale u lidí s duševní chorobou je situace složitější,
neboť jedincům, kteří jsou ochotni nabízet svou zkušenost do systému péče
o duševně nemocné, ztěžuje zapojení stigma a stereotypy spojené s nemocí.
Navzdory bariérám je vzájemná podpora využívána a je stále více a více realitou
systému péče o duševní zdraví ve stále více zemích (Davidson et. al., 2006).
Zkušenosti ze zemí, kde je peer podpora využívána, ukazují, že se projevuje
ve třech úrovních: přirozeně se vyskytující kamarádská podpora, účast v peerprogramech (obdoba svépomocné skupiny) a ve službách duševního zdraví.
Přirozená kamarádská podpora je proces, ve kterém si lidé recipročně dobrovolně
pomáhají při řešení společných otázek a při sdílení obav. Je to nejzákladnější
forma vzájemné podpory a je poskytována jednotlivci v poměru jeden k jednomu
a v neformálním prostředí. V peer-programech se činnost provádí v substituci
nebo jako doplněk ke kamarádské podpoře, správa a podpora v těchto službách je
řízena a kontrolována klienty a je alternativou k činnostem poskytovanými
tradičními službami (Franke et. al., 2010). V obou případech musí být
přirozeností, že vztahy mezi zúčastněnými jsou oboustranné. Přestože někteří
účastníci mohou být považováni za zkušenější a s většími dovednostmi, očekává
se, že všichni zúčastnění jsou si rovni a z tohoto vztahu mají nějaké benefity.
A nakonec peer (druh, parťák) jako pracovní role, která se v Česku nazývá peer
konzultant. Peer konzultanti jsou obvykle lidé s anamnézou duševní choroby,
kteří zažili výrazné zlepšení svého zdravotního stavu a tak nabízejí své služby
anebo podporu pro ostatní s těžkým duševním postižením (Davidson et. al.,
2006). Tato úroveň vzájemné podpory je považována za formální léčebný zásah
a vyznačuje se tím, že vytváří asymetrický vztah, ve kterém alespoň jedna ze
stran poskytuje službu, podporu a druhá je příjemcem této služby/péče.
(Davidson et. al., 2006). V tomto druhu služby jsou lidé se zkušeností s duševní
nemocí trénovaní a jsou najímáni k poskytování podpory dalším lidem, kteří
využívají tradiční služby.
Hlavní úlohou peer konzultanta je poskytovat cílenou podporu lidem
s podobnými problémy. Tato podpora spočívá v nabízení a přijímání pomoci
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založené na společném porozumění, respektu a vzájemném posilování mezi lidmi
ve stejné situaci (Repper et. al., 2013).
Základní myšlenkou je, že peer konzultant sdílí s klientem svůj osobní
příběh, ve kterém sděluje své zkušenosti s průběhem onemocnění, s reakcemi
okolí a rodiny, se zkušenostmi s chováním zdravotnického personálu, s osobními
prožitky atd. Tím navazuje důvěrný vztah s klientem, ve kterém nabízí
společnost, empatii a který dává klientovi naději, že jeho pocity izolace
a odmítání budou pouze dočasné. Anglický peer konzultant vysvětluje: „Chtěl
jsem být schopen ukázat lidem, že pokud spadnou dolů, existuje opět cesta
nahoru a že také existuje cesta ven. To, co se snažím vysvětlit je, že nezáleží na
tom, kde jste, ale pokud sami chcete, najdete vždy cestu na místo, kde chcete
být.“ Pokud klient zrovna prožívá úzkost nebo trauma, je pro něj vzájemné
sdílení společných zážitků velice posilující. Rovněž pro lidi, kteří se ocitli na
okraji společnosti a kterým hrozí vyloučení, může být důležité, pokud podpora
přijde od někoho, kdo sdílí tyto zkušenosti a kdo mluví stejnou řečí (Repper et.
al., 2013).
Bouchard (Bouchard et. al., 2010) ve své stati uvádí, že efektivita podpory
peer konzultantem byla zkoumána pomocí formálních zásahů v rámci
zdravotnických služeb. Zkoumání ukazují vícenásobné pozitivní vlivy na lidi
s duševním onemocněním. Peer podpora tak hraje významnou roli v procesu
zotavení všech zúčastněných stran. Pozitivní účinky lze rozdělit do tří kategorií
v závislosti na tom, pro koho mají přínos: pacienti (klienti), služby poskytovatelů
a systém duševního zdraví.
Vzájemná podpora poskytovaná peer konzultantem představuje systém pro
dávání a přijímání pomoci založený na principech úcty, sdílené odpovědnosti
a vzájemné pomoci. Jedná se o emoční a instrumentální podporu vzájemně
nabízené nebo poskytované lidem s podobnými zkušenostmi s duševní chorobou,
s cílem dosáhnout požadovaných osobních nebo společenských změn. Hlavní
ideou tohoto systému je víra, že lidé, kteří čelí a překonávají obtíže, mohou
nabídnout užitečnou podporu, povzbuzení a naději pro ostatní, kteří jsou
v podobné situaci (Campos, 2016).
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Tato úroveň vzájemné podpory je zaměřena hlavně na koncepci osobního
zotavení a posílení, které se snaží zlepšit sociální fungování v každodenních
aktivitách, sebeúctu a víru ve vlastní schopnosti a dovednosti (Campos, 2016).
Ať už je forma vzájemné podpory nebo role peer konzultanta jakákoliv,
existuje několik základních zásad, které by se měl peer konzultant snažit
dodržovat.
Mezi základní principy podpory patří:
a) Vzájemnost - zkušenosti peer konzultantů, kteří poskytují nebo získávají
podporu, nejsou nikdy stejné. Nicméně, peer konzultanti pracující ve službách
určených lidem s duševním onemocněním sdílejí podobný druh zkušeností. Mají
porozumění pro změny v chování, které způsobuje onemocnění, vědí, co přináší
označení „duševní nemoc“ v chápání společnosti a znají zmatek, osamělost,
strach a beznaděj, které mohou následovat.
b) Reciprocita - tradiční vztahy mezi profesionály a lidmi, o které pečují,
jsou

založeny

na

předpokladu

odborník

(profesionál)

a

neodborník

(pacient/klient). Vztah mezi peer konzultantem a klientem nepředpokládá žádné
zvláštní odborné znalosti, ale společné sdílení, zkoumání různých názorů
a hledání řešení.
c) Nepřikazování - odborníci často předepisují svým pacientům/klientům ty
„nejlepší“ postupy, o kterých předpokládají, že vyřeší daný problém. Podpora
peer konzultanta není o zavedení další sady odborných rad a doporučení na
základě vlastní zkušenosti („Měl byste zkusit tohle, protože tohle pomohlo
mně.“). Naopak, peer konzultanti pomáhají lidem poznat jejich vlastní zdroje
a hledat jejich vlastní řešení.
d) Zaměření na zotavení - peer konzultanti se při poskytování podpory
zaměřují na inspiraci nadějí, při které mohou klientovi říct: „Já vím, že to
dokážeš“, a tím pomoci získat osobní víru, energii a odhodlání. Rovněž mohou
podporovat klienty v tom, aby opět získali kontrolu nad svými osobními
problémy a dokázali definovat svá trápení. Peer konzultanti také mohou pomoci
usnadnit přístup k příležitostem, které mají pro klienta hodnotu a které mu
umožní podílet se na rolích, vztazích a aktivitách v komunitě podle jeho výběru.
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e) Silné stránky - peer konzultant by měl být schopen vstoupit do vztahu
s jedincem, který je momentálně duševně nestabilizovaný. I v tomto stavu
pomáhá hledat silné stránky klienta a snaží se je podporovat. Zkoumá, jaké má
osoba zkušenosti a dovednosti, hledá její kvality a oblíbené aktivity, identifikuje
skryté úspěchy a oslavuje vše, co se může zdát jako malý krůček vpřed.
f) Začlenění -být „peer“ není jen o tom mít zkušenost s duševním
onemocněním, ale je to také o znalosti myšlení komunity, jejíž je součástí. To
může být důležité mezi klienty, kteří se cítí marginalizováni a nepochopeni
v tradičních službách. Někdo, kdo zná jazyk, hodnoty a nuance těchto komunit,
má samozřejmě lepší pochopení zdrojů a možností. To posiluje kompetence peer
konzultantů v pomoci druhým, aby se stali plnohodnotnými členy jejich
komunity.
g) Progresivita - podpora peer konzultanta není jen statické přátelství, ale
progresivní vzájemná podpora na společné cestě za poznáním. Peer není jen
„kámoš“, ale především společník na cesty, kde se oba cestující učí novým
dovednostem, rozvíjí nové možnosti, příležitosti a hledají nová řešení.
h) Bezpečí - podpora, která je poskytována peer konzultantem musí
zahrnovat domluvu o tom, jakým způsobem bude pro obě strany zabezpečeno
emocionální bezpečí. Toho lze dosáhnout tím, že se zjistí, v jakých situacích oba
pociťují nebezpečí, stanoví se pravidla sdílení důvěrností, projevování soucitu,
autentičnosti a nekritičnosti a uznání, že ani jeden nezná všechno (Repper et. al.,
2013).
Tato práce se nadále zaměřuje na vzájemnou podporu poskytovanou peer
konzultanty v rámci jejich zaměstnanecké role.

6.2.2. Partnerský vztah
Peer konzultant (zaměstnanec) navazuje se svými klienty partnerský vztah,
který by měl být otevřený, oboustranný, přátelský, ale zároveň profesionální
s nastavenými hranicemi a vymezenou odpovědností.
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Pro partnerský vztah je charakteristické, že se jedná o sloučení na základě
společného zájmu, při kterém se partneři vzájemně podporují, tzn., že si
vyměňují informace, emoce i materiálové zdroje (Hartl a Hartlová, 2004). Jde
o dlouhodobý vzájemný a dobrovolný vztah spojenectví a spolupráce. Partnerství
je založeno na vzájemném uznání a rovnosti partnerů., kteří se společnými silami
snaží naplnit společný zájem, ale mimo tuto oblast mohou jednat nezávisle. Čím
více společných rysů a zájmů má člověk s druhou osobou, tím snáze spolu
vycházejí a lépe se vzájemně obohacují (tím větší prostor pro dávání a přijímání).
Vzájemná pomoc v partnerském vztahu představuje důležitý moment v životě
celé společnosti, neboť ovlivňuje kvalitu sociálního prostředí, ve kterém se
odehrává. Waal na základě svých pozorování u primátů dodává: „Čím je systém
vzájemné podpory rozvinutější, tím důležitější se stávají společné cíle
v porovnání se soukromými.“ (Waal, 2006, str. 44).
V pomáhajících profesích se vyskytují tři typy partnerských vztahů:
pečovatelsko-receptivní, při kterém jeden z partnerů převážně dává a pečuje,
druhý péči přijímá; terapeutický- asymetrický, ve kterém panuje dominance
terapeuta a submise klienta a terapeutický – symetrický, v němž terapeut i klient
vzájemně respektují svoji osobnost a lidskou hodnotu, postup péče/ léčby
projednávají společně, klient se s péčí/léčbou ztotožňuje a aktivně se na ní podílí
(Hartl a Hartlová, 2004).
Partnerský vztah peer konzultanta a jeho klienta se nejvíce přibližuje
terapeuticko - symetrickému vztahu. Vzájemná pomoc je zde oboustranná, neboť
práce s klientem představuje pro peer konzultanta také „terapii“, která přispívá
jeho vlastnímu zotavení. Zvláštností vztahu je postavení peer konzultanta, který
balancuje mezi dvěma světy. Jedna z dotazovaných peer konzultantek uvedla:
„Někdy si připadám, že jsem rozkročena mezi kamarádstvím a profesionalitou.
Někdy to bývá velmi náročné.“ Uměním peer konzultanta je tedy vybalancování
tohoto rozporu a schopnost udržení hranic ve vzájemném vztahu. Přestože
pracuje s klientem převážně samostatně a jeho pozice je spojena s přímým
vlivem na klienta, nemá předepsané žádné vzdělání ani následné školení, rovněž
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náplň práce peer konzultanta není jednotnotně stanovená. Taktéž neexistují
jednotná pravidla zaměstnávání peer konzultanta pro organizace, které se
rozhodly pozici využívat.
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7.
Zapojení peer konzultantů do služeb duševního
zdraví (výzkumná část)
Zaměstnávání peer konzultantů ve službách pro lidi s duševním
onemocněním je spojeno s příznivými, ale i odsuzujícími názory. Ač tato pozice
existuje ve světě přibližně třicet let, stále není dostatečně ukotvena
a prozkoumána. V Česku se první peer konzultanti zapojili do služeb v roce
2012, a to v rámci evropského projektu, který realizovalo Centrum pro rozvoj
duševního zdraví v Praze. Podle vyjádření této organizace, které bylo zasláno
emailem

(viz

příloha

č.8),

evidovali

na

konci

roku

2016

celkem

33 zaměstnaných peer konzultantů na 16,6 úvazku. V roce 2018 předpokládají již
cca 50 pracujících peer konzultantů. Tyto peer konzultanty zaměstnává
15 organizací poskytující sociální služby (v některých pracuje více peer
konzultantů v různých týmech) a také 3 psychiatrické nemocnice. Kromě těchto
evidovaných organizací, mohou existovat týmy či organizace, které zaměstnávají
peer konzultanty bez podpory Centra pro rozvoj duševního zdraví v Praze.

7.1.

Postup řešení

7.1.1. Cíle práce
Cílem mé studie bylo prozkoumat etické souvislosti vyplývající ze
zaměstnávání lidí s duševním onemocněním na pozici peer konzultanta pro
cílovou skupinu lidé s duševním onemocněním.
K naplnění cíle studie byly uskutečněny jednotlivé výzkumné kroky, které
na sebe navazovaly a pro které byly stanoveny jednotlivé subcíle, které postupně
vyplývaly z jednotlivých zjištění. Cíl studie, jednotlivé subcíle a použité
výzkumné metody zachycuje Tab. č. 1.
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Tab. č. 1. Cíl, subcíle studie, výzkumné metody
Etické souvislosti vyplývající ze zaměstnávání lidí
Cíl studie

s

duševním

onemocněním

na

pozici

peer

(účel)

konzultanta pro cílovou skupinu lidé s duševním

Design výzkumu

onemocněním.
Studium dokumentů v oblasti zapojení peer
konzultantů jako zaměstnanců služeb péče o lidi
s duševním onemocněním a vytvoření modelu, který
Subcíl 1

umožňuje popis a systemizaci faktorů, které Přehledová studie
charakterizují

specifika

pracovní

pozice

peer

konzultanta a možné etické aspekty s touto pozicí
spojené.
Zjištění zkušeností a názorů prvních zaměstnavatelů
Subcíl 2

v Česku a jejich následná analýza (zkušenosti z let Focus groups
2012-2014).
Zjištění dalších zkušeností a názorů prvních

Subcíl 3

zaměstnavatelů v Česku a jejich analýza (v roce Empirická sonda
2017).

Subcíl 4
Subcíl 5

Jaké etické souvislosti lze pozorovat na pracovišti
peer konzultanta?
Jaké etické souvislosti vyplývají ze zkušeností peer
konzultantů?

Případová studie
Kvalitativní studie

7.1.2. Struktura a design studie
K výzkumu byla použita kombinace kvantitativních a kvalitativních metod.
Nalezení odpovědi na cíl studie probíhalo postupnými na sebe navazujícími
výzkumnými metodami, které hledaly odpovědi na vytyčené subcíle. Získaná
data byla uspořádaná do „struktury dat“ (Gioia, Corley a Hamilton, 2013), která
popisuje dané téma z různých „úhlů pohledu“. Nejprve byla vypracována
přehledová studie výsledků vědeckých studií, následovala analýza focus-groups
prvních

zaměstnavatelů,

empirická

sonda

dalších

zkušeností

prvních

zaměstnavatelů, případová studie úspěšného zapojení peer konzultantky do
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sociálních služeb vycházející z dlouhodobého praktického pozorování a nakonec
analýza dat získaných polostrukturovanými rozhovory s peer konzultanty.
Výzkumná část je zakončena nalezením a popsáním etických souvislostí
spojených se zaměstnáváním peer konzultantů v sociálních službách pro lidi
s chronickým duševním onemocněním (viz Obrázek č. 1.)

Přehledová
studie

Focus groups

Případová studie
(dlouhodobé
praktické
pozorování)

Kvalitativní studie

Empirické
šetření

Obrázek č. 1.: Struktura a design studie
7.1.2.1. Přehledová studie – metodika
Studium dokumentů bylo provedeno za období 2012 – 2018 na základě
vědeckých prací indexovaných v EBSCOhost, Google Scholar a Medline s Full
Text databázemi. Byla použita klíčová slova a booleovské fráze. Nastavená
klíčová slova pro texty v anglickém jazyce byla: “peer”, “mental illness”,
“mental health”, “peer support” a klíčová slova pro texty v českém jazyce:
“peer”, “duševní nemoc”, “zkušenost”, “zotavení”, “recovery”. Vybrané
podmínky tohoto výzkumu vycházejí z poznatků z literatury z této oblasti.
Vybraný jazyk je anglický a český.
Vyloučeny byly texty, které se zabývaly dětmi, mládeží a seniory. Dále
byly vyloučeny studie duševních nemocí, které nejsou v kategorii SMI (vážné
duševní nemoci) a vzájemná podpora, která je aplikována v oblasti tělesného
postižení a pečovatelství. Zařazeny byly studie, které splňovaly následující
kritéria: zveřejnění ve vědeckých časopisech, dostupný plný text a vzájemná
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podpora (peer support) nebo působení peer konzultantů zaměřené na duševní
onemocnění (schizofrenie, deprese, bipolární poruchy a jiné psychotické
poruchy).
Nejprve bylo zadáno hledání v českém jazyce. Nalezeno bylo 17 odkazů.
Po aplikaci kritérií na zařazení nebo vyloučení nezůstal žádný dokument.
V angličtině bylo v prvním prohledávání celkem nalezeno 2386 odkazů, po
aplikaci kritérií na zařazení nebo vyloučení zůstalo 869 odkazů. Následně byly
vyloučeny duplicitní články a články zabývající se jinými cílovými skupinami,
zbylo 209 odkazů. Po vyhodnocení abstraktů, cílů a zaměření zůstalo 31 studií,
které splňovaly předem stanovená kritéria.

Identifikování studií
(2386 studií)

Vyloučení studií po
přečtení titulů

Výběr studií (869
studií)

Vyloučení duplicit,
jiných oborů a
cílových skupin

Vyhodnocení
abstraktů, cílů,
zaměření

Výběr studií
(209 studií)

Zařazení studií
(31 studií)

Obrázek 2.: Vývojový diagram, který ukazuje vliv začleňujících
a vylučujících kritérií na konečný výběr 31 studií

Výsledky šetření byly rozděleny do tří kategorií: Specifika pozice (přínosy
a rizika), Dopady pozice (sám na sebe, klient, společnost) a Etické aspekty
spojené s pozicí (klient, tým, společnost). Klasifikace byla vytvořena induktivně
na základě explorace.
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7.1.2.2. Focus groups - metodika
V České republice byl v letech 2012 – 2014 realizován evropský projekt
Zapojení peer konzultantů do péče o duševně nemocné, jehož realizátorem bylo
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví. Cílem projektu bylo zapojení
pracovníků s vlastní zkušeností s duševní poruchou tzv. peer konzultantů do
systému péče o duševně nemocné, které mělo vést k podpoře zaměstnávání
duševně nemocných a zkvalitnění samotného systému péče. V projektu bylo
zapojeno dvacet organizací, které poskytují sociální služby s primární cílovou
skupinou lidí s chronickým duševním onemocněním a jejichž snahou je úzce
spolupracovat s místními psychiatry či léčebnami. Projekt byl zaměřen na
vzdělávání budoucích peer konzultantů, manažerů a poskytnutí finanční podpory
prvním

zaměstnavatelům.

V tomto

projektu

jsem

spolupracovala

jako

zaměstnavatel, který však nebyl členem týmu ani přímým nadřízeným peer
konzultanta. Po ukončení projektu byli manažeři organizací nebo přímý nadřízení
peer konzultantů pozváni na focus groups, který měl zaznamenat jejich
zkušenosti a zjistit, zda se jednalo o přínosnou aktivitu. Celkem se zúčastnilo 11
diskutujících. Diskuze se konala v prostorách Centra pro rozvoj duševního zdraví
v Praze. Celé setkání bylo nahráváno na audiovizuální záznam, který byl
následně doslovně přepsán. Pro účely mé studie jsem požádala ředitele
odpovědného za projekt o poskytnutí přepisu a provedla jsem „sekundární
analýzu“, ve které jsem zkoumala různé etické souvislosti. Záznam mi byl
poskytnut s povolením použít jej v mé disertační práci, ale nedostala jsem
souhlas uveřejnit jména účastníků ani organizací. Názory jednotlivých účastníků
byly označeny M1-M2 (muži) a Ž1-Ž9 (ženy). V této ohniskové diskuzi jsem
analyzovala etické aspekty, které mohou být spojeny s pozicí peer konzultant.

75

7.1.2.3. Empirické sonda – metodika
Empirická sonda byla provedena u vedoucích pracovníků (zaměstnavatelů)
organizací, kteří se zúčastnili focus groups při ukončení projektu Zapojení peer
konzultantů do péče o duševně nemocné 2012- 2014. Cílem sondy bylo zjištění
nových názorů a zkušeností se zaměstnáváním peer konzultantů. Otázky byly
poslány prostřednictvím e-mailu deseti organizacím (únor/2017), vrátilo se osm
odpovědí. Jednalo se o šest otevřených otázek. Množství oslovených organizací
bylo limitováno počtem prvních zaměstnavatelů, kteří v Česku zapojili peer
konzultanty do svých služeb. Způsob oslovení prostřednictvím e-mailu byl
zvolen vzhledem k rozdrobenosti po celé republice. Sběr dat prostřednictvím
e-mailu v této podobě sice nesplňuje nároky na reprezentativní kvantitativní
šetření, ale pro jeho obsahovou důležitost považuji za potřebné ponechat jej jako
součást výzkumu, neboť zachycuje vývoj zkušeností zaměstnávání peer
konzultantů v Česku a ukazuje na postupné změny postojů společnosti k lidem
s duševním onemocněním. Zároveň potvrzuje výsledky vyhodnocení dokumentů
v přehledové studii.

7.1.2.4. Případová studie - metodika
Pro zpracování případové studie byly použity poznámky vypracované na
základě pozorování přímo na pracovišti peer konzultantky, které byly
zaznamenávány od jejího nástupu do pracovní pozice peer konzultanta v roce
2014 až do roku 2018. Poznámky byly zapisovány pravidelně 1x týdně v aplikaci
Word Microsoft Office, každému zápisu byl přidělen aktuální datum. Mimořádné
události byly zapisovány okamžitě a barevně označeny. Jedenkrát za půl roku
byly všechny poznámky znovu přečteny a vyhodnoceny. Ze shromážděných
poznámek byla sestavena případová studie.
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7.1.2.5. Kvalitativní studie - metodika
Kvalitativní studie byla provedena na základě polostrukturovaných
rozhovorů s prvními peer konzultanty. Pro analýzu těchto rozhovorů byla
vybrána kvalitativní metoda zakotvené teorie, neboť tato metoda se nejčastěji
užívá k odhalení a porozumění tomu, co je podstatou jevů, o nichž toho zatím
není mnoho známo.
K získání

potřebných

vypovídajících

údajů

bylo

uskutečněno

8 polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s peer konzultanty. Dotazovaní
byli získáváni metodou sněhové koule. Nejprve byly provedeny tři rozhovory
s peer

konzultanty,

kteří

byli

zaměstnáni

v rámci

prvního

projektu

organizovaného Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví. Pro rozšíření
informací následovaly dva rozhovory s peer konzultanty, kteří odešli ze
sociálních služeb a nyní pracují v psychiatrické nemocnici. Další tři rozhovory
poskytli peer konzultanti, kteří v této roli pracují méně než dva roky. Další
dotazovaní nebyli vyhledáváni, protože se v rozhovorech již neobjevovaly žádné
nové skutečnosti a také vzhledem k celkovému množství praktikujících peer
konzultantů, kterých je doposud málo. Rozhovory trvaly v průměru jednu hodinu
a byly nahrávány na mobil. Následně byly přepsány do textového editoru Word.
Účastníci rozhovoru byli před každým rozhovorem informováni o anonymitě
a cílech výzkumného šetření a následně podpisem potvrdili Informovaný souhlas
s využitím informací získaných z výzkumného rozhovoru. Dotazováno bylo
celkem šest žen a dva muži z Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a z Prahy.
Jednotlivé rozhovory byly anonymizovány a označeny počátečním písmenem
jména dotazovaného.
Rámec otázek vycházel z předchozích zjištění (přehledová studie, focus
groups, empirická sonda a případová studie). A byl stanoven takto:


Jak rozumíte své pracovní náplni (víte, co máte dělat)?



Jakým způsobem navazujete vztah s klientem? Jaký vztah máte?

Vidíte ve vztahu nějaké riziko?
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Je dobré, aby měl peer nějaké vzdělání, odbornost?



Jak vnímáte svou odpovědnost při práci s klientem?



Jak chráníte sebe sama? (psychohygiena)



Nevadí vám sebeodhalování (sdílení své zkušenosti s nemocí)?



Nebojíte se rizika odhalení ve veřejném životě?



Myslíte, že budete tuto práci dělat dlouhodobě („do důchodu“)?



Jaké by bylo vaše vysněné zaměstnání, kdyby nepřišla nemoc?



Kdyby tato pozice nebyla placená, dělal byste ji stále?



Máte nějakou zkušenost se svépomocnými skupinami?



Jaké hodnoty jsou pro vás v práci důležité?

Následovala analýza jednotlivých rozhovorů, která měla za cíl vymezit
jednotlivé oblasti spojené s rolí peer konzultanta. K analýze byl použit postup
opřený o “vztahový rámec” (Prudký, 2018). Prvním krokem bylo kódování
odpovědí. Ve druhém byly z jednotlivých kódů vytvořeny indikátory, které byly
následně rozděleny do obsahově blízkých seskupení – subkategorií a jednotlivé
subkategorie do tří kategorií. Tyto kategorie vymezují tři oblasti, které mají vliv
na pracovní roli peer konzultanta – zkušenost s nemocí, život v komunitě,
profese. V této fázi byli účastníci rozhovorů znovu osloveni (osobní setkání,
telefon, email), aby jednotlivé indikátory vyhodnotili a tím upřesnili význam
jednotlivých oblastí na jejich pracovní pozici a zároveň verifikovali správnost
předchozích kroků.
Jednotlivé indikátory byly vyhodnoceny na základě škály – velmi pozitivní
3+, částečně pozitivní 2+, málo pozitivní 1+, neutrální 0, málo negativní 1-,
částečně negativní 2-, velmi negativní 3- a popisem zkušenosti. Pro vyhodnocení
indikátorů byla jednotlivá vyjádření dotazovaných spočtena aritmetickým
průměrem a výsledek byl vyhodnocen slovně s přihlédnutím na matematické
zaokrouhlování. Upřesnění a verifikace dat viz příloha 3, 4, 5.
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Dalšími kroky bylo vytvoření dvou paradigmatických modelů a nalezení
centrální kategorie.

7.2.

Přehledová studie

V současných odborných studiích je vzájemná podpora, která je nabízena
peer konzultanty, zmiňována především v souvislosti s konceptem zotavení
(Recovery) a s podporovaným zaměstnáváním. Mnohé studie se zabývají
charakteristikou pozice peer konzultantů, jejím zaváděním do praxe a některé
studie se zaměřují na zjištění efektivity zavedení pozice do služeb duševního
zdraví.
Tato rešerše se zaměřuje na problematiku z jiného úhlu pohledu.
Prozkoumání odborných studií přineslo nový pohled na pozici peer konzultanta,
zejména hledáním zkušeností s etickými dilematy, aspekty a vlivem pozice na
okolí i sebe sama, které může přímo či nepřímo ovlivňovat etické rozhodování.
Zkoumání vygenerovalo tři výchozí kategorie (Specifika pozice peer konzultanta,
Dopady pozice peer konzultanta, Etické aspekty spojené s pozicí peer
konzultanta).
Peer konzultant, který je v pracovním poměru a je součástí pracovního
týmu, je stejným zaměstnancem jako všichni ostatní. Přesto však je pro tuto
pozici příznačné, že je spojena s různými specifiky viz Tabulka č. 2., která
mohou být přínosná pro práci s klientem, ale zároveň mohou představovat rizika
pro organizaci, samotného peera i klienta.
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Tab. č. 2. Výsledky kategorie Specifika pozice peer
konzultanta
Charakteristika
Přínosy

Výsledek
Autoři
Pracovní pozice peer konzultanta má oproti
jiným pracovním pozicím tato přínosná specifika:
Vybudování vztahu s klientem, který je hlubší
(Cabral et al.,
než u profesionála.
2014)
Vlastní zkušenost s nemocí je klíčovým
(Wrobliski et al.,
prvkem.
2015)
Předávání vlastní zkušenosti celému týmu.
Vysoká schopnost integrace na pracovní místo.

(Grant et al.,
2012)
(Gidugu et al.,
2015)

Schopnost získat silnou podporu od kolegů v
(Gilard et
týmu.
al.,2015)
Možnost věnovat klientovi dostatek času, (Hurley et
zvyšuje úspěšnost v práci s klientem.
al.,2016)
(Mancini, 2018)
Rizika

S pozicí peer konzultanta jsou spojená i
některá rizika:
Dvojí identita peera - zaměstnanec x člověk s
(Kuhn et al., 2015)
duševní nemocí.
Peer mívá problém s hranicemi přítel x
(Wrobliski et al.,
pracovník.
2015)
Problém v přechodu pacient x poskytovatel (Moran et
služeb.
al.,2013)
Menší schopnost požádat o podporu ostatní (Hurley et
členy týmu.
al.,2016)
Nedostatek informací a popis role peerů má (Campos et al.,
negativní dopad na zavádění pozice.
2016)
Rozpory ve vnímání profesionality peer (Gidugu et al.,
konzultantů v nastavování profesionálních 2015)
hranic.
(Gilard et al.,
Přílišná profesionalizace role může ohrozit
2015)
samu podstatu věci.
Neziskový sektor přistupuje k pozici peera s (Mancini, 2018)
větší flexibilitou a dokáže vytvořit lepší
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podmínky než státní sektor.

Tým musí být připraven a včasně informován
o nové roli, a to snižuje riziko nepřijetí
a stigmatizace.

Pracovní pozice peer konzultanta je založena na vlastní zkušenosti
s duševním onemocněním, kterou peer sdílí s klientem a tím se zároveň
s klientem sbližuje. Peer může působit jako vzor úspěšného překonávání nemoci,
může pomoci prostřednictvím vlastní zkušenosti lépe pochopit situaci klientovi
i jeho rodině, a zároveň dokáže vysvětlit týmu kolegů, jak situaci prožívá jeho
klient. Současně může s klientem pracovat na překonávání potíží spojených
s praktickým životem. Velké procento lidí s duševní nemocí patří mezi
dlouhodobě nezaměstnané (Ahmed, 2015). A proto jsou velmi motivováni,
pokud získají možnost pracovat jako peer konzultanti. Před rozhodnutím zapojit
tuto pozici do týmu je nutné tým na novu situaci připravit. Tím lze předcházet
stigmatizujícím situacím a nedorozuměním. I přes nesporné přínosy zapojení
peer konzultanta do týmu je nutné zvažovat také rizika, které z této pozice
mohou vznikat.
Jeden ze sporných momentů může nastat, pokud se v roli peer konzultanta
ocitne bývalý klient organizace, která ho nyní zaměstnává. Hrozí zde
nevyjasněnost identity „kdy je jedinec zaměstnancem a kdy klientem“, a to
v jednání s ostatními klienty i zaměstnanci. I když je vnitřními pravidly
nastaveno rozdělení rolí, tak se ve studiích objevuje, že se peer konzultant cítí
mezi ostatními kolegy profesionály odlišný a to v některých případech vedlo
k obavám říci si včas o pomoc. Rovněž se objevují případy, kdy měl peer
problémy s udržením hranic mezi ním a klientem. Obtížnost spočívá v samé
podstatě role peer konzultanta, který je a zároveň není profesionálním
pracovníkem, navazuje blízké vztahy s klienty, ale zároveň tyto vztahy nesmí
vyústit do důvěrnosti a intimity.
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Protože zavádění pozice peer konzultantů je celosvětově relativně
novinkou, neexistuje dostatečné množství odborných materiálů a informací. To
má za následek spíše pokusné a nekoordinované zaměstnávání peer konzultantů,
které může mít negativní dopad na úspěšnost a vyhodnocování této pozice.
Protipólem je snaha o profesionalizaci pozice, která může ohrozit samu podstatu
věci. Z peer konzultanta, který má být v roli bližního (druha) s podobným
osudem, se stává odborný pracovník.
Ve studiích je také patrný rozdíl v přístupu zapojování peer konzultantů
mezi neziskovým a státním sektorem. Neziskový sektor vykazuje větší ochotu
v zaměstnávání peer konzultantů a nabízí větší podporu pro své týmy a zapojené
peer konzultanty. Ve státním sektoru se objevuje nedůvěra a neochota přijmout,
že bývalý klient je nyní pracovníkem (napříč kontinenty).
Zapojení peer konzultantů v péči o duševně nemocné ovlivňuje přímo či
nepřímo klienty, komunitu i samotné konzultanty viz Tab. č. 3.

Tab. č. 3 Výsledky kategorie Dopady pracovní pozice peer konzultant
Dopady
Sám na sebe

Výsledky

Autor

Dopady, které ovlivňují život peer konzultanta:
Zaměstnáním peera stoupá jeho kvalita života.

(Ahmed et al.,
2015)

Nový smysl života, nová naděje.

(Chan, 2014)

Pomáhání lidem je vlastním zotavením (Recovery).

(Lipfird, 2015)

Vysoké uspokojení s vlastní práce.

(Kuhn et al.,
2015)

Zlepšení vlastního vnímání - Self Stigma.

(Austin et al.,
2014)

V roli peer konzultanta dokáže lépe řídit svůj
relaps.

(Grant et al.,
2012)

Role přináší pracovní a emocionální stres.
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(Gidugu et al.,
2015)

Role peera osvobozuje jedince od systému péče.

Klient

(Oh, 2014)

Negativní stereotypy ve vnímání peera na
pracovišti působí stresově, mohou negativně
ovlivňovat výkon peera.

(Moran et al.,
2013)

Pro peera je velmi důležité, aby nadřízený dobře
chápal jeho roli.

(Mancini,
2018)

Pokud peer vnímá předsudky na pracovišti, pracuje
namáhavěji, o pomoc si může říci později.

(Wrobliski et
al., 2015)

Dopad vzájemné podpory prostřednictvím peer
konzultanta, které mají vliv na život klientů:
Sdílení zkušeností pomáhá vybudovat vztah.

(Cabral et al.,
2014)

Zlepšení životní situace.

(Gidugu et al.,
2015)

Méně hospitalizací.

(Boardman et
al., 2014)

Podpora peera posiluje naději, posílení, zotavení.

(Landers et al.,
2014)

Podpora snižuje riziko ignorování medikace.

(Ahmed et al.,
2015)

Praktická nebo hmotná podpora byla vnímána jako
významná, protože redukuje stres účastníků a starosti
o úkolech denního života.

(Austin et al.,
2014)

Praktická podpora pomáhat jedinci zvládat každý
den a případné zotavení.

(Kern et al.,
2013)

Snižuje sociální izolaci.
Spolupráce mezi léčebnou a peerem zlepšuje
výsledky při propouštění.
Peer může přispět ke zlepšení životních podmínek
a zotavení klienta.
Peer je pozitivním příkladem, že lze ještě něco
dokázat.
Klienti, se kterými peer pracuje, lépe rozumí situaci
a lépe se identifikují s problémem.
Peer pomáhá najít a udržet zaměstnání.
Peer nebuduje solidaritu, ale povzbuzuje
v zotavení.
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(Salzer et al.,
2013)
(Hurley et al.,
2016)
(van Langen et
al.,2016)
(Wrobliski et
al.,2015)

Klient s podporou peera zlepšuje své sebeřízení a
zdravotní chování.
Peer podpora - intervence měla významný pozitivní
vliv na duševní stav klienta.
Sdílením svého (peer konzultantovo) příběhu
připravil půdu pro sdělení mých problémů (klientka).
Společnost

Zapojení peer konzultantů ovlivňuje společnost:

(komunita)

Snížení závislosti na sociálních dávkách.

(Cabral et al.,
2014)

Vyšší náklady pro systém.

(Gidugu et al.,
2015)

Vyšší spotřeba léků.

(Boardman et
al., 2014)

Vyšší náklady na profesionály.

(Landers et al.,
2014)

Menší náklady na hospitalizace.

(Ahmed et al.,
2015)

Role peer konzultanta je důkazem filozofie
zotavení.
Možnost zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných.

(Austin et al.,
2014)
(Kern et al.,
2013)
(Salzer et al.,
2013)
(Hurley et al.,
2016)
(van Langen et
al., 2016)

Zaměstnání peer konzultanta, zejména pokud je dlouhodobě nezaměstnaný,
nepochybně zvyšuje jeho kvalitu života a nabízí mu možnost nového startu,
nového smyslu života a naděje do budoucna. Možnost pomáhat lidem, kteří
zažívají obdobné utrpení či potíže, přináší pocit vlastní hodnoty a může pomáhat
ve vlastním procesu zotavení. Peer se osvobozuje od systému péče.
V prostudovaných statích se však objevuje, že přemíra potíží a problémů klienta
může působit peer konzultantovi velký pracovní a emocionální stres. Stres
rovněž způsobuje špatné pochopení role nadřízeným pracovníkem nebo negativní
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stereotypy či předsudky na pracovišti. To může zhoršovat zdravotní stav
(duševní) peer konzultanta.
Přijímání vzájemné podpory a pomoci od peer konzultanta zlepšuje životní
situaci klienta, který prostřednictvím sdílení svých zkušeností s nemocí pomáhá
pochopit klientovi jeho situaci, zlepšuje jeho komunikaci s ostatním profesionály
z týmu, motivuje ho, dodává naději. V případě navázání vztahu již při léčbě
v nemocnici peer připravuje klienta k návratu do běžného života (např. domluva
na pomoci s praktickými záležitostmi). Kontakt s peer konzultantem, jeho
pravidelné návštěvy snižují pocit sociální izolace, pomáhají zvládat stres ze
zvládání

každodenních

povinností.

Pravidelným

dohledem

a

motivací

k sebeřízení klesá riziko ignorování medikace a snižuje se potřeba opakovaných
hospitalizací. To pro systém znamená snížení nákladů na hospitalizaci při
zvýšených nákladech na medikaci. V případě úspěšného zotavení pomáhá peer
klientovi nalézt a následně udržet vhodné zaměstnání.
Vytvoření pracovních míst pro pozici peer konzultanta dává možnost
pracovního uplatnění lidem, kteří v důsledku duševního onemocnění bývají
dlouhodobě nezaměstnaní. Tito lidé pak přestávají být závislí na sociálních
dávkách. Vyplácení mezd prostřednictvím dotací však zvyšuje celkové náklady
na služby.
Výše uvedená specifika a dopady spojené s prací peer konzultanta mohou
ovlivňovat chování okolí vůči takto zaměstnaným lidem. Prostudované studie
odhalily několik etických aspektů, které se odehrávají v týmu nebo které jsou
významné pro společnost (komunitu) viz Tab. č. 4.
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Tab. č. 4 Výsledky kategorie Etické aspekty spojené s pozicí peer
konzultanta
Aspekty
Tým

Výsledky

Autor

Peer konzultanti jsou schopni převzít roli místo
profesionálů.
Větší důvěryhodnost než profesionál.
Ze strany profesionálů pociťuje někdy nedůvěru a
připadá si jako kuriozita.
Zážitek, kdy se profesionál vysmíval.
Peer konzultanti produkují stejnou kvalitu práce jako
ostatní pracovníci.
Nestejné postavení peer konzultanta v týmu např.
horší vybavenost pracovního místa.

(Wrobliski et
al., 2015)
(Kern et al.,
2013)
(Lipfird,
2015)
(Moran et al.,
2013)
(Ahmed et al.,
2015)
(Hurley et al.,
2016)

Platová diskriminace oproti stejně vzdělaným
kolegům.
Ve větších zařízeních (nemocnicích) zaznamenán
odpor k pozici peer konzultanta - skrytá sabotáž,
odmítání.
Přímá či nepřímá stigmatizace na pracovišti např.
vysmívání bývalým klientům, změna chování
spolupracovníků, když zjistí diagnózu peera.
Kolegové (profesionálové) nevěří v zotavení
(Recovery) jako metodu.

Společnost
(komunita)

Peer konzultanti zažívají konflikty s ostatními
poskytovateli, kteří mají předsudky k lidem s duševním
onemocněním.
Pomoc s bojem se stigmatizací - vzdělávání
veřejnosti prostřednictvím příběhu.
Model peer podpory lze využívat i v dalších oborech
(např. ošetřovatelství).
Peer vnáší do systému péče vlastní zkušenost,
pozitivně ho ovlivňuje.
Peer příznivě ovlivňuje život komunity.
Peer získá nálepku, které se těžko zbavuje profesionalizace nemoci

86

(Lipfird,
2015)
(Ahmed et al.,
2015)
(Austin et al.,
2014)
(Gilard et al.,
2015)
(Moran et al.,
2013)

Příchod peer konzultanta do týmu profesionálů (nejčastěji sociálních
pracovníků, psychologů, lékařů a zdravotních sester) vyžaduje dostatečnou
přípravu, zejména seznámení týmu s náplní pozice a jejími specifiky. Pro
úspěšné zapojení by mělo platit, že peer konzultanti jsou rovnocennými členy
týmů, kteří mají stejná práva a povinnosti jako ostatní zaměstnanci. Dalším
z důležitých aspektů úspěšného zapojení peer konzultanta je jeho schopnost
sdílet osobní příběh se svými kolegy. Tato podmínka může být pro peer
konzultanta nepříjemná, ale pro správné fungování týmu je nezbytná. Kolegové
tím získají představu o jeho práci s klientem, na kterou mohou lépe navazovat
v případě potřeby.
Z etického hlediska se v některých týmech objevilo stigmatizující
a nerovnoprávné chování ze strany kolegů – profesionálů. Jednalo se zejména
o neschopnost překlenout náhled na peer konzultanta jako na méně schopného,
duševní nemocí poznamenaného jedince. V některých případech nebyla příznivě
vnímána schopnost získání větší důvěry klienta. A celkově byla peer
konzultantovi vyjadřována nedůvěra. Častěji se objevovaly horší platové
podmínky a horší vybavení pracoviště.
Významným etickým aspektem je možnost zapojit peer konzultanty do
vzdělávání společnosti, kterou může prostřednictvím svého příběhu seznamovat
s možností zotavení duševně nemocného a jeho návratem zpět do běžného života
(boj se stigmatizací). Svým pohledem „zezdola“ může rovněž přenášet zkušenost
do celého systému péče o duševně nemocné a tím působit na jeho větší
humanizaci. A v neposlední řadě, pravidelnou péčí o klienty, napomáhá ke
snižování jejich sociálního vyloučení, chudobě a zhoršení kvality života jejich
rodin. Odhalením svého příběhu však riskuje, že se sám v rámci komunity stane
stigmatizován.
Hlavním předpokladem k získání zaměstnání v pozici peer konzultant je
vlastní zkušenost s duševním onemocněním a schopnost sdílet svůj příběh.
Jedinec získává nálepku, které se v případě např. hledání nového zaměstnávání
těžko zbavuje. Vzniká zde nový fenomén, a to profesionalizace nemoci.
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7.3.

Focus groups

V České republice je možnost zapojení peer konzultantů do služeb pro lidi
s duševním onemocněním stále výjimečnou záležitostí. Také chybí dostatek
zpracované odborné literatury. I přes snahy odborníků hledá česká psychiatrická
péče stále svoji novou tvář, neboť její dosavadní stěžejní službou byla ústavní
péče. V posledních téměř třiceti letech, která znamenala změny v politickém,
společenském a ekonomickém životě, začaly vedle zdravotnických zařízení
vznikat také organizace (převážně v neziskovém sektoru), které začaly
poskytovat sociální služby pro lidi s duševní nemocí. I tyto služby procházejí
stálým vývojem. Jejich zaměstnanci, kteří mají možnost získávat informace
v zahraničí (např. prostřednictvím stáží), přinášejí do své praxe moderní světové
trendy. Charakteristické pro moderní směry je umožnit nemocným lidem běžný
život v jejich rodině a komunitě. Služby psychiatrické péče bývají založeny na
meziresortní spolupráci – sociálních a zdravotních služeb. Také v Česku již
některé služby navazují spolupráci se zdravotníky a vznikají pilotní projekty
zaměřené na fungování multidisciplinárních týmů, v některých má peer
konzultant své nezastupitelné místo.

7.3.1.

Zkušenosti s prvními peer konzultanty

Jako první okruh diskuze byla navržena otázka: „Jaké jsou vaše zkušenosti
se zapojením peer konzultantů, co je na tom pozitivní, co je problematické
a pokud je něco problematické, jak se to dá vylepšit nebo jak se problémům
vyhnout?“ Diskuze se nejprve nasměřovala na téma zavádění pozice do
organizace. Prvotní myšlenkou bylo, zda je nutné vybrat ze stávajících
pracovníků někoho, kdo budě dělat „průvodce, garanta“ novému peer
konzultantovi, zda mu má být určen nebo jestli stačí, když to bude vedoucí týmu.
Ukázalo se, že pochopení role „průvodce“ bylo ve dvou rovinách: jako důvěrník
- Ž3:„Já jsem tu roli podpůrce chápala v tom smyslu, že pokud by měl peer krizi,
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že by nás na to upozornil a že bylo prima, že tam s ním takhle někdo byl.“,
a vedoucí nositel myšlenky - Ž2: „Jakože ten člověk je nositelem té víry, že
v týmu má být peer konzultant a že to je hlavní úkol.“. Následně se většina
shodla, že peer konzultant má být rovnocenný člen týmu, a proto není etické
vytvářet funkci „průvodce, garanta“ jako důvěrníka. Přesto je důležité, aby někdo
v týmu, nejlépe vedoucí, byl nositelem myšlenky. Jeden z diskutujících
vysvětluje M2:„U nás jsme to měli tak, že já jsem byl ten, který tam tu myšlenku
přinesl, a vedoucí se toho mírně děsila společně s celým týmem. Bylo důležité, že
sami by asi nechtěli, alespoň z počátku. Ale teď je to tak, že tam vlastně žádnou
roli už nemám, že tam nejsem potřeba, protože jsou na pozici peera už zvyklí.“
Opakovaně zmiňované obavy týmů z příchodu peer konzultanta svědčí
o stereotypech ve vnímání lidí s duševním onemocněním. S tímto souvisí další
téma, a to specifika, která nastala při zapojení peer konzultanta do týmu, kdy se
diskutující shodují, že bylo nutné nejprve připravit tým na příchod nového
pracovníka. Zprvu bylo nutné vytvořit podmínky Ž3: „V něčem to jiný je, třeba
tím, že na začátku jsme se hodně bavili, co nám to přinese, jak musíme ošetřit
u klientů to, aby si ho nepletli s pracovníkem. Takže byly to nějaký nuance, který
jsou jiný od sociálního pracovníka nebo od běžné pozice.“ Jiný diskutující uváděl
M1: „Překonával jsem odpor, protože to prostě nechtěli dělat, museli jsme si to
vyzkoušet, strávil jsem hodně času přesvědčováním týmu.“ I když všichni
zdůrazňovali, že peer konzultant je rovnocenný pracovník, z diskuze je patrné, že
tak nebyl vždy brán jak kolegy v týmech, tak i samotnými vedoucími pracovníky
M1: „Měl jsem taky takový pocit, jakože trošku je nebezpečí, co to přinese týmu,
co to přinese klientům, staral jsem se o větší bezpečí pracovníků i klientů, aby
neudělal (myšleno peer) něco, co by nechtěl, aby udělal.“
Dalším tématem byl stabilizovaný stav peer konzultanta, zda má být
podmínkou k získání pozice. Z diskuze vyplývá, že tento stav nemůže psychiatr
garantovat a že se může kdykoliv zhoršit. Ve dvou organizacích zažili situaci,
kdy peer svým chováním narušovat činnost týmu a vedoucí nevěděli, jak situaci
řešit Ž2: „Řešili jsme hlavně to, jestli je to aktuálně zhoršený stav, který se může

89

ještě zlepšit, tím pádem bychom jí nevyhodili, anebo jestli je to něco, co je
neřešitelné v podmínkách naší organizace a vyhodit jí musíme. Trvalo nám to
měsíc a půl (řešení) a pořád jsme přemýšleli a nebyli si jistí.“ Vedoucí těchto
týmů řešili dilema, zda pracovníka propustit, protože nemá schopnost plnit svoje
pracovní povinnosti a nekomunikuje s týmem nebo zda je jeho chování
ovlivněno zhoršeným stavem. V obou případech vše došlo tak daleko, že bylo
ohroženo celkové fungování týmu a nakonec byli peer konzultanti propuštěni.
Problém spatřuji v nahlížení na peera jako na klienta s ochranitelskými
tendencemi, kdy bylo nevhodné chování dlouhodobě omlouváno. Přítomní se
shodli, že stabilizovaný stav v požadavcích na pracovní pozici není možné
požadovat, ale že je možné chtít požadovat „umí zacházet se svým stavem“.
Stejně jako je normální požadovat flexibilitu, empatii atd.
Následně bylo diskutováno, jak peer konzultanty přijímají zdravotníci. Tři
z přítomných měli zkušenost, že příchod peer konzultanta do zdravotnického
zařízení vyvolalo pochybnosti až zděšení. Zkušenost jedné z diskutujících Ž11:
“V léčebně bylo nejdřív bouřlivé zděšení a pak se ptali – Ale to je teda váš
pracovník? Vy za něj máte zodpovědnost? Ten první pocit byl hodně znejišťující.
I vůči peerce to byla reakce, to bych jim dala pětikorunu.“ Největší zděšení
vyvolal požadavek peer konzultanta sdílet zkušenost s léky Ž11: „Řekli: U toho
musí být lékař, jakmile se jedná o léky, musí to někdo supervidovat, nemáte
žádné právo o lécích nic říkat. Tak jsme jim vysvětlovali, že jde o sdílení vlastní
zkušenosti. A oni to ošetřili tím, že o lécích řekli: To je naše věc, my tu skupinu
(peer a klienti) doporučovat nebudeme.“ Skupina se usnesla, že zdravotníci
mohou brát téma léky jako útok na pozici a status lékaře. Zavádění pozice peer
konzultanta je zatím v procesu přivykání, sdílení zkušenosti s léky však patří
k náplni této pozice. Jak vysvětloval jeden z přítomných M2: „Na druhou stranu
existuje hodně internetových diskuzí o lécích a samozřejmě tam účastníci píšou
občas opravdu pěkné kraviny. Nikdo nereaguje, ani nemůže, a je to destrukční.
Oni (myšleno klienti) se o tom stejně všichni baví, stejně to sdílejí. Náš peer
několikrát léky vysadil, aby zjistil, že bez těch léků prostě nemůže fungovat. Takže
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tam naopak může přinést tu zkušenost, že to má takhle.“ Peer konzultant tedy
může sdílet svou zkušenost, ale nesmí dávat doporučení nebo nabádat k přerušení
léčby. Z chování zdravotníků vyplývá, že mají v mnoha případech přístup k peer
konzultantovi jako k pacientovi, u kterého je obtížné přijímat ho jako
rovnocenného partnera.
Zajímavým tématem bylo náboženství peer konzultanta. Jedna z účastnic
měla zkušenost Ž2: „Součástí příběhu naší peer konzultantky je uvěření v Boha.
A teď se obávám, aby klientům nevnucovala nějaké náboženství, protože si už
jedna klientka stěžovala, že jí peerka kázala o Bohu a Ďáblovi, a ona z toho měla
strach“. Jiná diskutující opanovala, že oni to měli naopak, protože klient je věřící
a je spokojený, že o tom může s peer konzultantem mluvit. Peer konzultant je
pracovník se stejnými právy jako ostatní, a proto náboženství nemůže být
příčinou diskriminace (např. nepřijetí nebo zákaz). Stanovení hranic při
komunikaci s klientem můžou vyřešit vnitřní pravidla, etický kodex. Podle
účastnice byl v uvedeném případu problém s peer konzultantkou i klientkou
probrán, peer konzultantka se klientce omluvila, spolupráce nadále pokračuje.
Ke konci prvního tematického okruhu skupina shrnula své zkušenosti se
zaměstnáváním prvních peer konzultantů v Česku takto:
a) Zkušenost nás naučila nastavit hranici, že tohle už ne!
b) V praxi je vidět, že peer konzultant umí dobře pracovat, navázat se na
klienty, sdílet s nimi zkušenosti a to, že klienti říkají, že to je pozitivní.
c) Pro nás bylo důležité, že vidíme, že to dává smysl. A proměňuje se
částečně i postoj k těm lidem.
d) Pozitivní je také schopnost týmu nastavit se změnám, nebýt usazení, ale
tvořiví ve své práci a přijímat nové věci.
e) Peer konzultant dokáže získat od klienta důležité informace a sociálním
pracovníkům zbývá více času na sociální práci s klientem.
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f) Práce s příběhem není tak jednoduchá, ale má to širší záběr – jde
vlastně o aktivizaci a je to práce se vzorem.
g) Staronové téma nejistoty, kdy peer konzultantovi ukončit spolupráci, to
dilema, ať chceme nebo nechceme, jsme u toho nějací úzkostnější, než bychom
byli normálně.
h) Důležité je, aby si byl peer konzultant schopný hlídat sám sebe, neboť
to učí i své klienty zacházet se svým zdravotním stavem a předat jim může další
věci. To souvisí i s léky: beru léky, neberu léky. Pokud je nechceš brát, musíš to
bez těch léků zvládat. Pokud to nebudeš zvládat bez léků, pak je lepší léky brát.

7.3.2. Problematika vzdělávání nebo přípravy peer konzultantů
Přítomní oceňovali možnost stáže v Nizozemí (vedoucí a peer konzultanti
společně) a možnost poznat práci peer konzultantů v praxi. Prvním diskuzním
tématem druhého okruhu byl přenos zkušeností z Nizozemí do českého prostředí.
V Nizozemí peer konzultant s klientem zpracovává „plán zotavení“ nazývaný
WRAP. Přítomní uváděli, že v českém prostředí je to pro peer konzultanty zatím
obtížné. Jeden s účastníků uváděl M1: „Myslím si, že největší problém u těch
našich klientů je, že nechápou, proč by si to měli dělat, protože ten plán je
nastavený ve spoustě oblastí tak, že je to o komunikaci, vyjednávání
s psychiatrem nebo eventuálně při hospitalizaci. To v české psychiatrické péči
neexistuje nějaké vyjednávání, doktor, to je někdo, kdo určuje, co bude a co ne.
Takže jedno je naučit klienty a také doktory přijímat. Protože člověk může mít
možná trochu jiný názor na to, co by se s ním mělo následně dít.“ Další
z účastníků problém přiblížil M2: „Já myslím, že to souvisí s nějakou
zodpovědností za sebe samého. Spousta našich klientů si prostě v průběhu svého
života v roli pacienta zvykla na to, že kompetence úplně opustili a zodpovědnost
převzal někdo jiný. A najednou před ně někdo hodí dvanáct stránek dotazníku
a mají si sami určovat, co má být a co být nemá. A myslím si, že spousta z nich,
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co já mám zkušenost, s tím má výrazný problém. V životě se jich na to nikdo
neptal, a najednou mají něco vymyslet a neví si s tím rady. To je možná prostor
pro peera do budoucna.“ Podlé mého názoru uvedené vypovídá o tom, že
v českém prostředí v psychiatrické péči (a nejen tam) stále převládá patriarchální
chování lékařů. Od pacientů se očekává odevzdané chování, nevyžadující vlastní
aktivizaci. Zahraniční zkušenosti však ukazují, že i lidé s duševní nemocí jsou
schopni spolupracovat na vlastním zotavení. K tomu je však třeba pacienty
povzbuzovat v hledání vlastních dovedností, v chuti do života, komunikovat
s nimi a hlavně se snažit udržet je v jejich běžném prostředí. Zde je velký prostor
pro působení peer konzultanta. Diskuzi trefně uzavřela jedna z žen Ž5: „My jsme
vychováváni, abychom o sobě nerozhodovali. Kam přijdeš, tak každý ví, co je pro
tebe nejlepší.“
Přestože peer konzultant nemá být odborníkem, je nutné zajistit pro něj
školení. Zejména školení zaměřená na komunikaci s klienty. Zvláštností českého
prostředí je pak nutnost (hlavně z důvodu možnosti čerpat dotaci na mzdu), aby
peer konzultant absolvoval rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách.
Tato skutečnost může podle názoru diskutujících narušovat jedinečnost této
pozice. Peer se může začít chovat jako ostatní kolegové a může u klientů ztratit
jedinečnou pozici „druha“.
Diskutující se na základě zkušenosti ze zahraniční stáže shodli, že pro peer
konzultanty je přínosné, pokud mají možnost sdílet své pracovní zkušenosti mezi
sebou navzájem. Bylo navrženo, aby zúčastněné společnosti spolupracovaly na
organizaci pravidelného setkávání peer konzultantů, popř. na jejich platformě.
Rovněž se shodli, že by si navzájem pomáhali vzájemnými stážemi a společnými
vzdělávacími programy jak pro týmy, tak pro peer konzultanty. Zde spatřuji
zajímavý moment, který je doposud charakteristický pro neziskový sektor
působící v sociálních

službách.

Vzájemná spolupráce,

ochota společně

prosazovat nové metody (o kterých jsou zúčastnění přesvědčeni, že mohou
zkvalitnit život klienta), vzájemná podpora namísto konkurování a boje o dotace.
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7.4.

Empirická sonda

První otázka zjišťovala, zda organizace stále zaměstnává peer konzultanta.
Všichni zaměstnavatelé odpověděli kladně. V jednom případě byla odpověď
doplněna informací, že organizace posílila tým peer konzultantů o další tři
zaměstnance a ve dvou odpovědích bylo uvedeno, že organizace plánuje
zaměstnat další peer konzultanty.
Druhá otázka se ptala, zda má pozice peer konzultanta nějaký přínos pro
tým, popř. jaký. V odpovědích se vyskytovalo hodnocení – má velký přínos, má
bezesporu přínos. Dva odpovídající dávali důraz na to, že se jedná
o rovnocenného člena týmu. Jednotliví zaměstnavatelé popisovali přínos pozice:
- Naši peeři s námi dělají přednášky pro odborníky, veřejnost, studenty
apod., přinášejí tam své vlastní zkušenosti s onemocněním a fungováním
v zaměstnání. V individuální práci s klientem, pomáhají s náhledem klienta na
onemocnění. A pro tým přinášejí také nové pohledy, které „zdraví“ pracovníci
nemají.
- Peer se dá vnímat jako další „odbornost“ v týmu, vnáší větší míru
citlivosti (kterou časem můžeme ztrácet) díky své zkušenosti, je zdrojem
inspirace.
- Motivuje klienty, dodává naději, pracuje na jejich zotavení. Poskytuje
zpětnou vazbu a svůj pohled ostatním odborníkům v týmu.
- Peer je vnímavější k tomu, jak se klient cítí, hluboce přemýšlí o tom, co
klienta vede k jeho chování, nám zprostředkovává svůj pohled na situaci klienta.
- Přináší jiný, další pohled na situace (např. vztahující se k hospitalizaci,
medikaci)
Z uvedeného vyplývá, že je pozice peer konzultanta v organizacích stále
považována za přínosnou, nejčastěji je vyzdvihováno zprostředkování jiného
sebezkušenostního pohledu.
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Na třetí otázku, zda jsou s pozicí peer konzultanta spojena nějaká rizika,
odpověděli dva zaměstnavatelé, že o žádných neví. Ostatní uváděli:
- Nedůvěra týmu k „novému“ kolegovi, obavy spojené se zaměstnáním
člověka z cílové skupiny a z toho vyplývající problémy se spoluprací v rámci
týmu.
- Dekompenzace peera, nedodržování hranic peera i limitů služby.
- Nedodržování hranic občas znepřehledňuje situaci ve vztahu klient, peer,
sociální pracovník + případně další zapojení.
- Splynutí pozice peera s ostatními odbornými pracovníky.
Přestože dva odpovídající nevnímají s pozicí peer konzultanta žádná rizika,
z odpovědí ostatních vyplývá, že se vyskytují problémy s dodržováním
profesních hranic, které mohou ohrožovat všechny zúčastněné (peer konzultanta,
klienta, ostatní pracovníky, organizaci). Rovněž

možná dekompenzace

pracovníka nebo obavy týmu z této pracovní pozice spojené se znalostí cílové
skupiny hrají významnou úlohu.
Čtvrtá otázka zjišťovala, zda vedoucí organizací zaznamenali nějaké
dopady existence pracovní pozice peer konzultanta na samotného peer
konzultanta, na klienty a na komunitu. V odpovědích se objevovalo:
a)
užitečnost,

Vliv na peer konzultanta – osobnostní růst peera, smysluplnost,
profesionalizace,

větší

osobní

spokojenost,

posun,

zlepšení

komunikačních dovedností, větší sebedůvěra, větší uvědomování si svého jednání.
b)

Vliv na klienty – názorný příklad „úspěchu“; klienti umí dobře

rozlišit, kdy chtějí peera a kdy sociálního pracovníka, a tak těží z obou rolí;
klienti si k peerovi našli rychle cestu, otevírají s ním osobnější témata než
s ostatními pracovníky; mají někoho bližšího než odborníka, vrbu, které se
svěřují, podporu a vzor v peerovi; U některých klientů došlo k posílení
sebevědomí díky společné práci na „Cestách k zotavení“; peer je motivační
faktor ke změně.
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c)

Vliv na komunitu – opora pro svépomocnou skupinu rodičů; větší

podpora svépomocných aktivit; příjemné překvapení ve smyslu zotavení;
pozitivní ohlas při besedách s veřejností. Tři odpovídající uvedli, že si nevšimli
vlivu na komunitu.
Z dotazů vyplývá, že zaměstnání v pracovní pozici peer konzultant je pro
lidi, kteří mají zkušenost s duševním onemocněním pozitivním faktorem, který
vede k jeho osobnímu i profesnímu růstu. Také pro klienty je existence této
pracovní pozice přínosem. V peerovi nachází naději i vzor a také druha
s podobným osudem. V rovině komunity je velký prostor této pozice v podpoře
svépomocných aktivit, v propagaci služeb, v destigmatizačních kampaních.
Pátá otázka se dotazovala, zda vedoucí byli nuceni řešit nějaké etické
dilema v souvislosti s pozicí peer konzultanta. Ve čtyřech případech bylo
odpovězeno, že žádné neřešili. Ostatní shodně uváděli, že měli problém
s osobním nastavením pracovníka, který nedokázal oddělit osobní život od
poskytování služby a překračoval pravidla služby. To bylo vnímáno jako
ohrožující pro všechny zúčastněné.
Poslední otázka zjišťovala, zda manažeři vnímají nějaké etické aspekty,
které jsou spojeny s pozicí peera, se kterými se musí peer nebo organizace
potýkat. Na tuto otázku sedm odpovídajících neodpovědělo. Jeden uvedl – malá
profesionalita pozice, neznalost pozice a její neuznávání, povyšování peera nad
klienty, ponižování pozice peera v týmu, nálepkování a stigmatizace peera kvůli
diagnóze, zneužití osobního příběhu.
Vzhledem k tomu, že tato empirická sonda je limitována počtem účastníků
i způsobem získání odpovědí, nelze výsledky zobecňovat, ale je možné na
výsledky nahlížet jako na informaci na základě explorace, zachycující základní
zkušenosti v současnosti v Česku v oblasti zaměstnávání peer konzultantů
v sociálních službách.
Empirická sonda ukazuje, že zaměstnávání lidí se zkušeností s duševním
onemocněním ve službách duševního zdraví (sociální služby, zdravotní služby)
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na pozici peer konzultant má pozitivní dopady pro klienty, zaměstnavatele (tým),
rodiny klientů, komunitu i pro samotného peer konzultanta. Zároveň však existují
některá ohrožení a rizika, která jsou s touto rolí spojena.
Za nejvýznamnější pozitivní dopady jsou považovány:
- Pomoc klientovi a jeho rodině ve zlepšení kvality života (zlepšení kvality
poskytovaných služeb).
- Vznik nové pracovní příležitosti pro lidi s duševním onemocněním.
- Pozitivní vliv na samotného jedince v roli peer konzultanta (osobní
rozvoj).
- Zapojení do destigmatizačních aktivit.
Riziko a ohrožení jsou spatřována:
- Nastavení a dodržování hranic ve vztahu s klientem.
- Větší míra ohrožení psychického a zdravotního stavu peer konzultanta
vlivem stresu způsobeného pracovní rolí.
- Získání nálepky duševně nemocného, se kterou se pozice spojuje.
- Pozice není uznávanou profesí, nemusí splňovat určené standardy
a nenaplňuje charakteristiky profese, přičemž pracuje v přímé péči s nemocnými
či jinak znevýhodněnými lidmi.
- Pozici mohou zavádět jakékoliv organizace, u kterých nemusí být
zaručena podpora a bezpečné prostředí (možnost supervize, nastavení pravidel,
příprava týmu na příchod peera, stigmatizace na pracovišti aj.).
- Profesionalizace nemoci.

7.5. Případová studie – příklad úspěšného zapojení peer
konzultantky v sociálních službách
Paní N. nastoupila na pozici peer konzultanta v dubnu 2014 na základě
výběrového řízení. V té době jí bylo padesát tři let. Je vyučená, třikrát rozvedená,
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matka tří dětí. Již při výběrovém řízení působila energicky, cílevědomě, otevřeně
(sama začala vyprávět svůj příběh). Velký důraz klade na víru v Boha.

Zkušenost s nemocí:
Paní N. byla zvyklá tvrdě pracovat. Aby uživila sebe a své děti, chodila do
tří zaměstnání najednou. Zlom nastal ve třiceti letech, kdy pracovala na jatkách
a ještě dalších dvou brigádách. Ráno odcházela z domova a vracela se pozdě
v noci. V této době se nakazila Lymskou boreliózou. I přes zaléčení antibiotiky,
zřejmě z důvodu přetížení, její zdravotní stav zkolaboval. Začaly jí bolet záda,
tuhla krční páteř a celkově se cítila slabá. Postupně se stav paní N. začal
zhoršovat, dostavily se bolesti celého těla i malých kloubů na rukách, trpěla
nespavostí, třasem rukou. Lékaři situaci neuměli řešit (podle názoru paní N.).
Třasy v rukách se zhoršovaly, přidalo se postupné zhoršování paměti, záněty žil
a závratě. Svou situaci popisuje takto: „Moje děti mně oblékaly a myly
a dělaly práci, kterou jsem nebyla schopná dělat já. Upadla jsem do naprosté
temnoty. Byla jsem vyčerpaná, ale zároveň trpěla nespavostí. Chodila jsem
v noci po parku a plakala a neviděla žádnou naději. Moje manželství se
rozpadlo a já šílela strachy, jak uživím tři děti a jak zaplatím nájem, když
nemůžu pracovat. Jednou v noci jsem už bolestmi šílená stála na balkoně, že
skočím. Neudělala jsem to a hned ráno jsem šla k psychiatrovi a požadovala
něco na spaní. Začala jsem brát Neurol a postupně zvyšovala dávky. Nechtěla
jsem bdít ani žít. Každý den jsem zápasila sama se sebou, abych se nezabila.
Nebo jsem celé dny jen seděla a zírala před sebe a po tváři mi tekly slzy a já
jsem nebyla schopná ničeho. Někdy jsem spolykala 10-16 Neurolů za den.
Stala jsem se na něm úplně závislá a začala jsem navíc pít alkohol. Zlomená,
šílená, beznadějná a vyčerpaná jsem se rozhodla ukončit svůj život. Nevěřila
jsem, že mě čeká něco lepšího a neměla jsem sílu jít dál. Spolykala jsem asi 50
Neurolů. Přežila jsem a slíbila sama sobě, že už se to nikdy nesmí stát.
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Začala jsem číst duchovní knihy. Chodila jsem na akupresuru a masáže
a pila různé bylinné čaje a tinktury. Hlásila jsem se na několik motivačních
kurzů od úřadu práce a pochopila, že musím svoji mysl zaměstnávat
a naplňovat jinými myšlenkami. Četla jsem knihu „Miluj svůj život“ a koupila
sešit a zapisovala si vše, co mám dělat. Všude po bytě rozmísťovala kartičky
s různými nápisy. Sama sobě jsem do zrcadla říkala, že jsem úžasná a že miluji
svůj život a že miluji sebe. Mnohdy jsem se u toho rozplakala. Tělu jsem nijak
pomoci nedokázala, ale chtěla jsem to zkusit aspoň se svou myslí.
Stále jsem byla závislá na Neurolu, ale snížila jsem na jeden na noc. Bylo
to nahoru a dolu. Pokoušela jsem se opakovaně zapojit do pracovního procesu
a opakovaně to odstonala v krutých bolestech na několik měsíců. Žádost
o důchod mi byla celkem 3x zamítnuta a z toho jsem zase upadala do depresí.
Prohlubovaly se pokaždé, když jsem krátce po nástupu do zaměstnání
onemocněla. Tohle se opakovalo mnohokrát a pokaždé to pro mě byla ohromná
prohra.
Tak jsem vždy musela začínat zas od začátku se zotavováním. Vracela
jsem se ke knihám, které mi pomáhaly a ke svým popsaným sešitům. Začala
jsem cvičit „Pět Tiběťanů“. Bylo to posilující, ale opět se mi rozjely záněty
obou zápěstí. Ani jízda na kole nebyla bez problémů. Trvalo mi 15 let, než
jsem pochopila, že moje tělo už nebude zdravé a že už nemůžu dělat fyzickou
práci a že to musím přijmout a přestat se tím trápit.
Učila jsem se odpustit všem staré křivdy. Zbavila jsem se závislosti na
Neurolu. Přestala jsem kouřit a pít alkohol. Našla jsem víru v Boha. Vím, co je
to naprostá beznaděj a temnota. Já jsem tam byla a já jsem důkaz, že z toho
vede cesta ven. Proto bych ráda pomáhala lidem, kteří zažívají stejné nebo
podobné problémy, proto aby oni nemuseli padnout na dno, aby měli u sebe
někoho, kdo je vždy podrží.“
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Začátky v pozici peer konzultant:
Paní N. začala na pozici peer konzultanta pracovat v dubnu 2014. Zpočátku
se cítila osamělá a od kolegů oddělená sama ve společenské místnosti, kde má
svůj pracovní stůl (z důvodu nedostatku prostoru v kanceláři sociálních
pracovníků). Její pocity vycházely z toho, že jako bývalá dělnice pracovala mezi
vystudovanými a byla frustrovaná tím, že už dělnici dělat nemůže a je tudíž
k ničemu. Nebylo jí jasné, co má dělat. Za úkol dostala pročítat metodické
materiály po předchůdkyni, kterým však moc nerozuměla, protože prý zněly moc
teoreticky. Prakticky si neuměla představit, co má vlastně dělat. Protože byla ve
zkušební době, nesměla podle pravidel organizace mluvit z počátku s klienty
o samotě, což vnímala dost negativně. Pro získání zkušeností v komunikaci
s klienty a navázání kontaktů, jí bylo umožněno zapojit se do pravidelné
skupinové aktivity, která se zabývá vařením. Stále však trpěla pocity, že když
sedí u počítače a má číst metodiky, tak vlastně nic nedělá, a něco by dělat měla,
ale nevěděla co. Po uplynutí jednoho měsíce zkušební doby šla v doprovodu
sociální pracovnice na návštěvu nevidomé dívky do psychiatrické léčebny. Tato
dívka je dlouholetou klientkou organizace a hospitalizovaná byla pro pokus
o sebevraždu. Paní N. navázala s dívkou bezproblémově kontakt, klientka se
s důvěrou začala svěřovat. Po této návštěvě požádala paní N. o to, zda může
v organizaci představit svůj příběh se zkušeností s nemocí klientům i kolegům.
V reakci na sdělení příběhu ji kontaktoval jeden z klientů a požádal ji o schůzku.
Jednalo se o první příležitost mluvit s klientem o samotě, kterou jí nadřízená
sociální pracovnice dovolila (jednalo se o přání klienta). Podle sdělení paní N. se
klient před ní rozpovídal a vyprávěl o všem možném. Klient schůzku hodnotil
velmi pozitivně. Na základě těchto dvou pozitivních zkušeností vedení
organizace rozhodlo, že paní N. smí s klienty pracovat samostatně dříve, než jí
skončí tříměsíční zkušební doba. Začala tedy pravidelně navštěvovat nevidomou
dívku v léčebně, sama si vypracovala sešit s motivačními otázkami, na které
společně hledali odpovědi. Následně ji kontaktovala nová klientka, která dostala
doporučení od oné nevidomé dívky. Během měsíce měla paní N. již pět
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pravidelných klientů, se kterými se scházela i mimo organizaci (chodili
s hůlkami, zpívali s kytarami aj.). Přičemž u třech klientů se jednalo o první
spolupráci s organizací. Schůzky i jejich průběh si mohla paní N. plánovat a řídit
plně sama. Povinností bylo vše zapisovat do evidenčního systému a zúčastňovat
se pravidelných porad s kolegy, na kterých sdílela informace. V této době se paní
N. zúčastnila také školení pro peer konzultanty vedené Centrem pro rozvoj
duševního zdraví a společné supervize skupiny prvních peer konzultantů.
Zapojení do týmu a současný stav:
Paní N. se do týmu zapojila poměrně bez problémů. Ze začátku bylo nutné
vyjasňování jejích hranic, zejména spojených s otázkami týkající se víry (zda
a jak s klientem víru sdílet) a přílišné horlivosti v pomáhání klientům. Paní N.
nikdy nebyla v pozici klienta organizace, což se ukázalo jako výhoda, protože se
zapojila stejně jako každý nový pracovník, přítomnost duševního onemocnění
neměla vliv. Zapojování do samotné práce peer konzultanta bylo pomalé, protože
organizace měla již negativní předešlou zkušenost a taky protože sama nevěděla,
co má peer konzultant dělat.
Dnes je plnohodnotným členem týmu, kterého všichni respektují.
Organizace se snaží zachovat odlišnost peer konzultantské práce od ostatní
sociální práce – tzn. nezneužívat na jiné práce, které patří do kompetence
sociálního pracovníka. Paní N. je zároveň schopna vzhledem ke svojí praxi
předávat své zkušenosti dál a zaučovat další nové peer konzultanty. Klienty je
velmi oblíbená a vyhledávaná. Aby splňovala zákonné podmínky pro práci
v sociálních službách, udělala si rekvalifikační kurz na pracovníka v sociálních
službách a každý rok se na základě vlastního výběru zúčastňuje odborných
školení. Také se zúčastňuje setkávání s ostatními peer konzultanty v republice
v rámci jejich „společné“ skupiny, která však podle názoru paní N. ztrácí význam
a kvalitu.
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Pozitivní příklad působení:
Paní N. dokáže zaktivizovat klienta, např. naučila klientku chodit
s hůlkami, a ta to praktikuje dodnes nebo s klientem, který obvykle moc
nekomunikuje, začala chodit na plovárnu, kde se cítí velmi dobře a je veselý.
Paní N. hledá zájmy klientů a rozvíjí je. Na klienty to má vesměs pozitivní
dopad, jsou rádi za společníka a za to, že se naučí nové věci a smysluplně trávit
čas. Pro tým je důležité, že vlivem paní N. se daří udržet s klienty součinnost,
protože dokáže udržet kontakt i s méně komunikujícími klienty. Tím otvírá
prostor pro další vzájemnou spolupráci.
Paní N. je pro klienty pozitivním příkladem, jako člověk se zkušeností
s nemocí nepobírá žádné dávky, žádný invalidní důchod a pracuje na plný
úvazek. Klient je motivován k hledání práce a k jejímu udržení a k tomu, aby
nebyl odkázán jen na systém a mohl vést kvalitní běžný život.
Navazuje snáze kontakt s druhými lidmi svým „laickým“ přístupem. Např.
klientka, která odmítala pracovat se sociálním pracovníkem, se začala scházet
s peer konzultantkou, která jí byla bližší, která pro ní není „úředník“, a proto byla
schopna se jí více otevřít a vyvolat v ní pocit důvěry, který se později přenesl na
celou organizaci. Tato skutečnost napomohla v další spolupráci s organizací,
která postupně působí na zlepšení životní situace klientky a její rodiny.
Od počátku svého působení v roce 2014 do konce roku 2017 poskytla svou
pomoc 52 klientům organizace (viz Příloha 2). Tato peer konzultantka je od roku
2015 členkou multidisciplinárního týmu (společná spolupráce organizace
s místní psychiatrickou nemocnicí), a proto má možnost na doporučení lékařů
získávat klienty mezi hospitalizovanými pacienty, dále navázala spolupráci
s místními ambulantními psychiatry a samozřejmě pracuje s klienty své
zaměstnávající organizace.
Paní N. také několikrát poskytla rozhovor do místních novin, protože věří,
že vlastním příkladem napomůže destigmatizaci duševně nemocných lidí ve
městě.
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Negativní příklad jejího působení:
Byla podána stížnost od klientky na nevhodné chování peer konzultantky,
kdy došlo k výměně názorů ohledně víry. Paní N. klientce tvrdila, že obsese, na
které trpí, s tematikou Satana, nejsou nemocí ale realitou. Podle paní N. jsou na
zem sesláni démoni, kteří člověka pokoušejí. Jediná cesta zotavení je skrze Boha.
U klientky tato informace vyvolala tíseň a zhoršení stavu. Vedení organizace
stížnost projednalo, s peer konzultantkou se situace řešila a již se neopakovala.
Klientka si od této doby nepřála být s paní N. kontaktována.
Někdy se stává, že paní N. ve své snaze co nejvíce a nejrychleji klientovi
pomoci, zasahuje do kompetencí sociálních pracovníků. Začne dělat sociální
práci, kterou nepředá (např. doprovod na úřad). V jednom případě zorganizovala
plánované přestěhování klientky dříve, než stihl sociální pracovník vše připravit.
Snaha pomáhat také někdy vede k tomu, že paní N. v psychiatrické léčebně začne
pracovat s člověkem, který není cílovou skupinou organizace a pak je obtížné,
takového jedince ze služeb odmítat. Vedoucí týmu si je této vlastnosti u paní N.
vědoma, a proto se snaží na tyto situace včas reagovat.
Předchozí negativní zkušenost:
Jak již bylo uvedeno, před paní N. organizace zaměstnávala předchůdkyni,
se kterou měla negativní zkušenost. Jednalo se o paní R., která v předchozích
letech byla klientkou organizace a která občasně vedla v sociálně terapeutické
dílně kurzy ručních prací. Paní R. má vysokoškolské vzdělání, je vdaná, má tři
děti. Pracovní pozice peer konzultantky jí byla nabídnuta vzhledem k předešlé
spolupráci. Ještě před nástupem na pozici peer konzultantky prošla vzdělávacími
a motivačními kurzy, které v rámci projektu nabízelo Centrum pro rozvoj
duševního zdraví. Také se zúčastnila týdenní zahraniční stáže konané
v Nizozemí. Na pozici peer konzultantky nastoupila v září 2013. V době nástupu
paní R. znala všechny členy týmu, s některými měla již z minulosti kamarádské
vztahy a také měla díky absolvovaným školením a stáži představu o náplni práce
této pozice. Vzhledem k předchozímu vzdělávání a znalosti organizace, mohla
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paní R. pracovat s klienty již od počátku samostatně. Zároveň jí byla ze strany
kolegů nabízena pomoc a podpora, které občas využila. Tato peer konzultantka
však neuměla s klienty navázat vztah. Opakovaně vyprávěla jen svůj příběh, ale
už neuměla vyslechnout jejich příběh a neuměla poskytnout kamarádskou radu,
motivaci nebo sounáležitost. Protože se zřejmě z této skutečnosti cítila
frustrovaná, obracela svůj hněv na kolegy. Působením peer konzultantky
docházelo k pomalému zhoršování vztahů na pracovišti. Kolektiv omlouval
chování paní R. a snažil se jí pomoci. Avšak situace se stále zhoršovala. Tato
peer konzultantka byla klienty odmítána. Po půl roce od podpisu pracovní
smlouvy byl pracovní poměr ukončen.
Shrnutí:
Neúspěch první peer konzultantky byl zřejmě způsoben tím, že pozici brala
pouze jako pracovní příležitost bez vnitřní potřeby pomáhat lidem, bez zájmu
o jejich osudy a potřeby. Rovněž přijetí vlastní nemoci a schopnost sdílet
zkušenosti s životem s nemocí nebyly u paní R. na takové úrovni, aby mohla
působit na klienty jako pozitivní příklad a motivace. Výběr nevhodné osobnosti
na pozici byl způsobem neznalostí problematiky, protože se jednalo o pilotní
projekt v rámci České republiky. Naproti tomu paní N. byla vybrána při
výběrovém řízení. Její předností byla schopnost bez zábran sdělovat zkušenosti
s nemocí a cestou svého zotavení. Rovněž často zmiňovala pomáhající aktivity,
do kterých se dobrovolně zapojuje. I přes počáteční potíže a občasné porušování
nastavených hranic (např. přílišná snaha pomáhat) a pravidel je zaměstnávání
paní N. na pozici peer konzultantky pro organizaci i pro klienty v mnohém
přínosné. Peer konzultantka vnáší do týmu jiný pohled na práci s klientem i na
klienta samotného, možná i větší pochopení, protože některé věci sama zažila.
Při společných poradách přináší užitečnou zpětnou vazbu. Paní N. má velký dar
umění budovat vztahy a důvěru u klientů, které dokáže motivovat k práci na
vlastním životě. U některých klientů je tím, kdo jim zaplňuje prázdnotu
v mezilidských vztazích. I když je peer konzultant rovnocenným pracovníkem
jako ostatní členové týmu, je důležité, aby si organizace, která ho zaměstnává,
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uvědomila, že se jedná o člověka zranitelnějšího, který potřebuje jistou míru
ochrany, a to zejména nastavením pravidel a hranic, možnost supervizí
a vzájemných porad. V současnosti má paní N. v organizaci již další dva kolegy
peer konzultanty.

7.6. Kvalitativní studie (zkušenosti prvních peer
konzultantů)
7.6.1. Analýza a interpretace
A1) Zkušenost s nemocí
Psychiatrické problémy mohou někdy zasáhnout do mnoha stránek
osobního života a lidé mohou trpět pocitem ztráty všeho, co bylo doposud jejich
jistotou, domovem, prací. Zkušenost s nemocí, prožívání případných dopadů
a následné hledání cesty ven z nemoci je pro peer konzultanta hlavním
„pracovním nástrojem“ a předpokladem pro vykonávání této pozice. Zkušenost
a porozumění s nemocným člověkem nabízejí lidé, kteří jsou postiženi
obdobným prožitkem. Na základě vlastní zkušenosti dokáží poradit různé
potřebné finty a otevírají možnost postěžovat si, poskytnout morální podporu
a dodávat pocit útěchy. Z rozhovorů vyplynuly dvě subkategorie v rámci kapitoly
Zkušenost s nemocí. První subkategorií jsou dopady nemoci, které vyjadřují
indikátory - dopady na kvalitu života (rodinné vztahy, životní úroveň), udržení
zaměstnání, které je v moderní společnosti důležitou součástí života člověka
a dopady na vztahy s okolím. Druhou subkategorií je zkušenost s vlastním
zotavením. Peer konzultant, který chce vykonávat svou roli, by měl znát svou
nemoc, na kterou má náhled a být schopen své zkušenosti prezentovat.
Sledovány byly indikátory – schopnost náhledu na nemoc, ochota prezentovat
zkušenost a změnu životních hodnot.
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B1) Dopady nemoci
Duševní onemocnění může mít významný dopad na život celé rodiny, na
manželství, péči o děti, těhotenství nebo na získávání nových známostí a utváření
intimních vztahů (Thornicroft, 2011). Dotazovaní účastníci rozhovorů uvedli, že
mají většinou negativní zkušenost s dopadem nemoci na vztahy uvnitř rodiny,
které se v průměru změnily částečně negativně. Peerka J. sdělila: „Manžel
nechápal, co se se mnou děje. Ze zdravé ženské měl najednou trosku. Nakonec
mě opustil.“ nebo zkušenost peerky S.: „Po osmi letech manželství jsme se
rozvedli a přišla další rána, děti byly svěřeny do péče otci.“ Dopady na vztahy
v rodině souvisejí také s nepřijetím nemoci rodinného příslušníka, které mohou
být brány jako negativní chování, peer Z.: „…Nechtěl jsem zůstat sám, tak jsem
šel k mámě. Nevěřila, že jsem nemocný. Dodnes si myslí, že to dělám proto, že se
mi nechce pracovat.“ Někdy může nemoc člena rodiny přispět k prohloubení již
špatných vztahů, které následně ztěžují možnost zotavení spojené s návratem do
běžného života, peerka A. upřesňuje: „Zažila jsem ztrátu mnoha vztahů,
partnerského, v rodině to tehdy hodně zaskřípalo, ale je to dnes horší než tehdy,
takže je otázkou, do jaké míry za to opravdu mohla moje krize a do jaké míry
nastavení ostatních členů rodiny.“ Nastat může také situace, kdy nemoc v rodině
a potřeba postarat se o postiženého člena, může rodinu naopak více stmelit
a vztahy v rodině zlepšit, zkušenost peerky L.: „Rodiče, kteří byli rozvedení, se
kvůli mně zase začali bavit a společně řešili moje problémy. Rodina je mi velkou
oporou.“
Podle názoru dotazovaných způsobilo jejich onemocnění také částečné
zhoršení životní úrovně celé rodiny. Které bylo zapříčiněno neschopností chodit
do zaměstnání jako u peerky J.: „Byla jsem zvyklá dělat dvě práce a najednou
jsem nemohla.“ Také zazněl názor, že životní úroveň ohrožovala dlouhá doba,
než byl nemocnému přiznán invalidní důchod, peerka A.: „Životní úroveň klesala
až do doby, kdy jsem získala invalidní důchod.“ Zkušenost peera Z. vypovídá o
tom, že pokles životní úrovně přispěl ke zhoršení vztahů celé rodiny: „Přišel
jsem o práci, o byt a pak o celou rodinu.“ Stejnou zkušenost měla peerka E.:
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„Stal se ze mě téměř bezdomovec.“ Pokles životní úrovně rodiny, kterou se
snažila za každou cenu udržet, přivedlo peerku S. do dluhové pasti: „Poslední
dva roky před stanovením diagnózy jsem prožila ve velké finanční a hmotné
nouzi. Nadělala jsem několik velkých dluhů, bylo to období těžkého stresu.“
Zkušenosti dotazovaných peer konzultantů vypovídají o tom, že téměř všem
duševní nemoc narušila vztahy v rodině a zapříčinila pokles životní úrovně. Tuto
zkušenost mohou nabízet při práci s klientem i s jeho blízkým okolím. Všichni
účastníci rozhovorů nadále usilují o zlepšení rodinných vztahů a životní úrovně
svých rodin.
Se ztrátou životní úrovně úzce souvisí ztráta zaměstnání. Všichni
dotazovaní zmínili velmi negativní zkušenost se ztrátou zaměstnání. Příčinou
neschopnosti chodit do práce byl špatný zdravotní stav, peerka J. uvedla:
„V žádné práci jsem nemohla vydržet, protože jsem jí nezvládala ani fyzicky ani
psychicky. A to mě celkově vedlo ještě k většímu psychickému propadu.“ Také
menší odolnost vůči stresu byla důvodem odchodu z práce, peer Z. sdělil: „Dřív
mě měli lidi rádi, brali mě jako silnou osobnost, dokud jsem neonemocněl.
Pracoval jsem jako logistik. Přiděloval jsem práci ve skladu směnám. Ale hodně
mě to stresovalo. O práci jsem přišel.“, obdobnou zkušenost měla peerka E.:
„Dělala jsem prodavačku, bavilo mě to, protože si lidi chodili povídat, ale třeba
bylo častější, že nám tam spíš chodili nadávat. Po propuknutí nemoci jsem se
radši nevrátila.“ Žádný z dotazovaných neuvedl, že by o zaměstnání přišel
z rozhodnutí zaměstnavatele, nespravedlivě nebo z důvodu stigmatizace duševně
nemocných. Přesto všichni mají zkušenost se ztrátou pracovní pozice, kterou
dříve vykonávali. Peerka V. uvedla: „Nevím, jestli bych tu práci ještě zvládla.“
Téměř všichni dotazovaní uvedli, že již neměli možnost vykonávat pracovní
pozici na takové úrovni jako před nemocí. Ztrátu pracovní pozice vnímali velmi
negativně, peerka J. uvedla: „Už jsem se na takovou pozici nedokázala
vrátit….(sklopení hlavy)“ nebo peerka E.: „Dělala jsem pokladní, provozní a pak
vedoucí …(smutek).“
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Problémy najít kvalifikovanou práci, která by odpovídala vzdělání a praxi
přetrvávají i po stabilizaci zdravotního stavu. Možnost najít kvalifikovanou práci
byla vnímána jako částečně negativní. Dotazovaní se shodovali v tom, že
příčinou nemožnosti najít odpovídající práci je většinou přiznání duševní nemoci.
Peerka A. sdělila: „Zkoušela jsem se ptát na kvalifikovanou práci předtím,
než jsem začala pracovat tady a v momentě, když jsem řekla, že mám invalidní
důchod, z těch a těch důvodů, tak jsem byla zamítnuta.„ nebo peer J. zažil: „Mám
negativní zkušenost. Když přiznám, že mám tuhle nemoc, tak to prostě v té
společnosti je. Když přišla řeč na to, že trpím nějakýma depresema, že tohle to
mám, tak to znamenalo těsně před podpisem smlouvy out. To je ve společnosti, ta
nedůvěra tam funguje. Jako když trpím depresí, tak to přece neznamená, že mám
být v důchodu, mám dělat podřadné práce nebo být doma, to je nesmysl.“
Dotazovaní se shodovali v tom, že možnost pracovat na pozici peer
konzultant pro ně znamená dobrou pracovní příležitost a doufají, že pro ně bude
novou šancí k nastartování pracovní kariéry. Lidé s duševním onemocněním ve
většině případů neztrácejí svůj intelekt a dovednosti, proto vnímají nemožnost
pracovat

na

kvalifikovaných

pracovních

pozicích

jako

nespravedlivé

a diskriminující. I z těchto důvodů se možná dobrovolně angažují v různých
destigmatizačních kampaních.
Mezi dopady nemoci ve vztahu s okolím dominoval pocit opuštěnosti, který
oslovení peer konzultanti prožívali v době svého onemocnění jako částečně
negativní. Peerka A. vzpomínala: „V době, kdy nemoc byla v akutní fázi, mě až
tak smutno nebylo, snažila jsem se vyřešit domnělé i reálné problémy a hlavně
přežít, deprese, smutek a pocit, že jsem vypadla ze společnosti, jsem zažívala až
půl roku po atace.“ Zároveň někteří zmiňovali, že tyto pocity rovněž postihují
jejich současné klienty. Peerka J. řekla: „Někdy lidi v léčebně hodně čekají, až si
s nima někdo bude povídat.“ Peerka S. postřehla, že s nemocnými málo
komunikují i zdravotníci v nemocnicích:
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„S nima (myšleno pacienty) na těch odděleních nikdo nemluvil. Mají tam
psycholožky, které si můžou objednat, ale ty psycholožky tam většinou dělají
trénink kognitivních funkcí, to není žádný rozhovor. Ti lidi jsou připravení si
povídat, kdyby s nimi někdo mluvil o tom, co cítí, jak žijou, jaký je ten život.“
Peer Z. rovněž postřehl, že lidem v ústavních zařízeních, kteří tam žijí po
delší dobu, chybí také běžné lidské doteky: „Chybí prostě fyzičnost, a když někdo
10 let leží v posteli, svět s ním nekomunikuje, nikdo ho nemá rád, nikdo ho
nepohladí, tak prostě to tomu člověku chybí. A ty lidi si o to nedokážou říct, stydí
se. Pohladit, polaskat, pomilovat.“ Peer Z. ve svém volném čase navštěvuje
pacienty léčeben a nabízí jim různé masáže.
Peer konzultanti zmiňovali také pocity neporozumění, které v době svého
onemocnění vnímali celkově negativně. Peerka V. usuzovala: „Většina lidí, kteří
mají nějaké psychické potíže, mají potřebu o tom nějakým způsobem mluvit
a mluví o tom s kdekým, se svými přáteli, partnery a obvykle nenacházejí příliš
porozumění.“ Se svými problémy se proto často obracejí na odborníky, ale ne
vždy najdou odpovídající reakce, peer J.:
„Doktor se vám tolik nemůže věnovat nebo na to trošku kašle, což byl
trošku můj případ, že tam ta komunikace nefungovala, že já jsem se pak s tím
mlátil sám a vlastně jsem neměl po kom šáhnout, nikdo nebyl nablízku. A taky to
není jenom moje zkušenost. Setkal jsem se s více lidma, který měli podobný
pocit.“
Na základě vlastních zkušeností s opuštěností a pocity neporozumění jako
měla peerka A.: „Neporozumění jsem prožívala ve velké míře.“, usilují
o navazování blízkých kontaktů s klienty, se kterými mohou vzájemně sdílet své
prožitky a povídat si o běžném životě.
S duševním onemocněním souvisí ztráta mezilidských vztahů v blízkém
okolí, tuto zkušenost peer konzultanti vnímali jako částečně negativní. Peerka J.
zažila: „Najednou mě opustilo spoustu lidí, ale naštěstí mi zůstali dvě opravdové
kamarádky, které mi pak byly oporou.“ Dochází také ke ztrátě vztahů
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v souvislosti se zálibami jako u peera Z.: „Hrál jsem v kapele, měli jsme
koncerty. I o tyhle vztahy jsem přišel.“ Někteří duševně nemocní zůstávají zcela
opuštění, peerka S. uvádí: „Zůstala jsem sama, musela jsem začínat znovu.“
Nemoc však přináší vytváření nových vztahů, při kterých si pomáhají stejně
postižení, peerka A. vzpomínala: „Zažila jsem velkou ztrátu vztahů, kamarádky
se vyselektovaly na ty povrchní a opravdové, ale získala jsem v době krize
kontakty na jiné duševně nemocné, z nichž některé vztahy jsou cenné dodnes.“
Nedostatek mezilidských vztahů, opuštěnost a neporozumění vypovídá
o odsunutí lidí s duševním onemocněním na okraj společnosti a o státním
systému, který nedokáže tuto situaci dostatečně řešit. V tomto případě hraje
podpora poskytovaná peer konzultantem významnou úlohu.

B2) Zotavení
Proces zotavení hraje v životě duševně nemocného významnou roli
v možnosti návratu do běžného života. Úspěšné zotavení závisí na schopnosti
náhledu na nemoc. Peer konzultant musí mít náhled na svou nemoc a musí
zvládat sdílet své zkušenosti. Většina dotazovaných dokáže o své nemoci hovořit
a zná její projevy. Peerka J. se samozřejmostí sdělila: „Měla jsem deprese, pila
jsem, byla jsem závislá na Neurolu, sháněla jsem ho jako feťák. Chtěla jsem
spáchat sebevraždu. Ale teď už v sobě tu nemoc nemám.“ Také peerka A. se
schizofrenií dokáže spontánně vyprávět: „Mám duševní onemocnění. Mám
schizofrenii, která se projevuje poruchami spánku, někdy halucinacemi, úzkostí,
paranoiou. Musím brát léky. Za tu dobu co se léčím, jsem se naučila řadu
mechanizmů, jak své problémy zvládat.“ Pouze v jednom případě si nebyl peer Z.
jistý, zda dokáže přesně rozlišit realitu od představ: „Mám schizofrenii. V době
nemoci jsem měl pocit, že všude jezdí auta s poznávacími značkami, který znám
a dávají smysl. Myslel jsem si, že když pojedu zatím správným autem, tak mi
zastaví a dá mi klíčky od nového bytu, takže jsem měl nervy to dotáhnout do
konce, takže vlastně pořád nevím, jestli je to pravda nebo není.“ Pochopení
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projevů vlastní nemoci bylo všemi dotazovanými celkově hodnoceno jako
částečně pozitivní. Všichni si uvědomovali důležitost schopnosti náhledu na
nemoc v práci peer konzultanta. Peer konzultant, který si svou nemoc
nepřiznává, nemá podle dotazovaných co nabízet a sdílet.
Zároveň všichni dotazovaní během rozhovoru vykazovali velmi pozitivní
přístup ke svému zotavení. Peer Z. uvedl: „Mám rituály, které mě v podstatě
obracejí na světlou stránku života. Vím, že jsem stále na cestě zotavení.“ Také
peerka S: „Naučila jsem se nějaké techniky jak svou nemoc zvládat. Stále na tom
pracuji.“ Významné je, že si také uvědomují, že jsou příkladem pro své klienty.
Peerka J. sdělila: „Hodně s nimi mluvím o svém příběhu, aby viděli, že to jde.
Sama jsem si psala a stále píšu deník, kde si dávám úkoly, které musím
zvládnout.“
Jedním z požadavků na roli peer konzultanta je ochota prezentovat vlastní
zkušenost s nemocí na přednáškách, v médiích či jen při osobním setkání.
Dotazovaní peer konzultanti projevují mírně pozitivně ochotu prezentovat své
zkušenosti s nemocí na veřejných přednáškách.
Peer J.: „Já to vnímám tak, že tohle to by mělo být součástí tý peerský
práce, protože když ta veřejnost má jiný obraz o duševním onemocnění člověka,
který je v nějaké akutní krizi nebo který je zkreslený nějakou mediální kampaní,
tak to jedině ty věci může prospět a pro mě to bylo svým způsobem zpestření.“
Čtyři účastníci rozhovorů mluvili o své aktivní účasti na veřejných
přednáškách již dříve, než se stali peer konzultanty. Peerka A: „Já jsem třeba
mluvila se studenty univerzity o svojí nemoci nebo s novinářkou nebo na Týdnech
duševního zdraví, když byla přednáška pro veřejnost nebo na konferenci.“
Peerka V. vyprávěla, že se učí se svou nemocí stále pracovat a učí se být
otevřená: “Nezdráhám se chodit třeba do škol v rámci akce „Blázníš no a?“,
před širokým plénem o tom hovořím a je to kolikrát náročný nebo obtížný
publikum, před kterými není vždycky jednoduchý se odhalovat.“ Zajímavý byl
také názor peerky E.: „Mám to v sobě zpracovaný, že mi to vůbec nevadí. Vím, že
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můj příběh může pomoc každému, dalším lidem. Kdo mě bude odsuzovat, tak je
hloupý. A nemůžu se na ty lidi zlobit, co mě budou odsuzovat, protože ten, kdo to
neprožil, to nedokáže pochopit.“
Peerka L. nemá doposud žádné zkušenosti s prezentováním svých
zkušeností na veřejnosti. Stále cítí obavy z reakce svého okolí: „Na přednášky se
necítím ještě dostatečně připravená a navíc, kdyby to bylo u nás ve městě,
nechtěla bych, aby to všichni věděli.“
Ochota komunikace s médii o zkušenosti s nemocí je vnímána jako mírně
pozitivní. Více je spojována s obavami ze stigmatizace.
Peerka V.: „Dělám to tak, že to sdílím výběrově. Nemyslím si, že když mám
takový, dalo by se říct bohulibý poslání, že mám bořit mýty a být v rámci
destigmatizace jako čelní pracovník toho, kdo jde s kůží na trh a otevírá se. Tak
to samozřejmě dělám ve chvíli, kde se cítím bezpečně, kdy mám pocit, že to má
smysl. A kdy to prostě říct chci.“ Zároveň však dodala: „Ale koneckonců jsem
byla ochotná natočit destigmatizační videa, která běhaly po internetu.“ Se
sdílením zkušeností prostřednictvím médií nezažil nikdo negativní zážitek,
naopak lidé jim v okolí začali sdělovat své zkušenosti, peerka A. vyprávěla:
„Taky se mi třeba někdo ozval a doslova řekl „Jé, já jsem o vás četla článek a já
mám nemocného syna a já bych s vámi strašně ráda mluvila, my se vlastně
známe.““, také peer Z. zažil pozitivní ohlas na jeho aktivity, který vnímal jako
své povzbuzení:
„Natočili se mnou krátký video, který mi moc pomohlo ve vývoji tý nemoci,
protože jsem přijel do rodného města a šel s kamarády na pivo a oni: „My tě
viděli v kině“. To mi došlo, že to začali vysílat v kině a jeden kamarád říká: „Nic
si z toho nedělej, já mám bipolárku.“. A dva lidi se mi takhle odhalili. Takže to
bylo fajn, moc mi to pomohlo, na Facebooku to mělo asi 150 tisíc like. Věřím, že
když to vidělo tolik lidí, že tak každý kdo to vidí, si řekne: „Kéž by se mu udělalo
líp.“, to je jakoby se za mě někdo pomodlil.“
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Individuální rozhovory o zkušenostech s nemocí, považovali dotazovaní za
bezproblémové - velmi pozitivní. Peerka J. upřesnila: „To mi nevadí. Vůbec.
Myslím, že to mají mnohem těžší, kteří jsou pořád ještě nemocní. Já už tu nemoc
v sobě nemám. Pravda je, že mi to nevadí z toho důvodu, že chci, aby lidi viděli,
že z toho vede cesta ven. Do depresí může padnout každý.“ Rozvory s klienty
jsou brány jako samozřejmost, ale peer konzultanti jsou ochotní mluvit i s lidmi
z blízkého okolí – rodinami, sousedy nebo s ostatními, kteří mají o danou
problematiku zájem. Peerka V. uvedla: „Individuální rozhovor mi vůbec
nevadí.“ Peer Z. sdílel také jiné záležitosti: „Já jsem vlastně exhibicionista.
Nemám s tím problém. Musím říct, že jsem našel odvahu sdílet i sexuální
záležitosti. A co mě překvapilo, že některé klientky i klienti, že jim to přijde úplně
normální.“ Sdílení intimních zážitků však může ohrožovat samotného peer
konzultanta, proto je nutné, aby si byl peer vědom nastavených hranic ve vztahu
k druhým lidem.
Z rozhovorů vyplynulo, že zkušenost s prožitkem nemoci a jejích dopadů
změnilo u peer konzultantů vnímání jejich životních hodnot.
Peer J. vyprávěl: „Moje nemoc a vše okolo, to všechno změnilo mé hodnoty
a změnil můj postoj k životu. Já si třeba dneska mnohem víc vážím a v depresi
bych to třeba takhle neřekl, víc toho života. Ten život nemám už tak povrchní, já
jsem si uvědomil, že mi tam chyběly ty duchovní hodnoty. Ten vztah, ten cit. To
co se jenom háže stranou a jede se na výkon. Peníze a jenom materiál, tak tohle
to jsem určitě pak pochopil, že to bylo to, co bylo špatně a to, co mi chybělo.“
Tuto změnu vnímali průměrně jako částečně pozitivní. Všichni dotazovaní
uvedli, že jim tento prožitek přinesl nebo obnovil víru v Boha, vážení si vlastního
života, přátel a rodiny. Peerka J. se svěřila: „Uvěřila jsem v Boha, učila jsem se
odpouštět staré křivdy, pochopila jsem, že musím mít ráda sama sebe, vážit si
života.“ Peerka V.: „Jsem věřící, nicméně nejsem nějak aktivním členem církve,
ale nějaký spirituální prvek, duchovní prožívání je určitě pro mě zdrojem nějaké
síly, naděje.“ Nebo Peerka A.: „Velmi mi pomáhá víra v Boha a také naděje
a láska, které k ní patří. Také ochota změnit sama sebe a své chování.“ Hodnoty
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jakými jsou víra, naděje, úcta k životu, přispívají významnou měrou
k angažovanosti dotazovaných v pomoci lidem se stejným postižením.

A2) Život v komunitě
Možnost žít ve společnosti druhých lidí je pro většinu samozřejmostí. Jak
již bylo uvedeno, velké množství lidí s duševním onemocněním zůstává v péči
různých institucí a jsou vyčleněni z běžného života v komunitě. V kategorii Život
v komunitě jsou zachyceny zkušenosti dotazovaných peer konzultantů s vlastní
snahou o zapojení do komunity – nacházení vlastní potřebnosti a zkušenosti
s podporou v komunitě. Z rozhovorů vyplynuly tři subkategorie – altruismus,
solidarita a znovuzačlenění.

B3) Altruismus
V průběhu rozhovoru se všichni dotazovaní v různých souvislostech
zmiňovali, že mají vnitřní potřebu pomáhat ostatním lidem, a to zejména těm,
kteří trpí duševním onemocněním a kteří se právě ocitají v nepříznivé životní
situaci. Peerka V. v této souvislosti řekla: „Vím od svých kolegů peerů, že jsou
v tom otevřenější, že jsou hodně naladění v tom, být tu pro ty klienty a pomáhat,
navzdory svému volnému času, protože cítí, že ho mají dostatek a můžou z něj
dávat ještě víc.“ Průměrně tuto potřebu vyhodnotili jako velmi pozitivní. Někteří
berou svůj úkol pomáhat jako své poslání, peer Z.: „Snažím se uspokojit jejich
potřeby. Kdybych mohl tak všem.“ Velká potřeba pomáhat může však u peer
konzultanta vést k jeho vlastnímu vyčerpání, stresu, ztrátě soukromí. Peer J.
prožívá stres, pokud se pomoc nedaří: „Záleží mi na tom, abych mu mohl nějak
pomoci. Mrzí mě třeba, když se to nepovede.“ Ochota pomáhat je základním
předpokladem pro práci peera. Peerka E. jednoznačně sdělila: „Chci pomáhat
lidem!“
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Vlastní cílevědomost v pomoci druhým hodnotili dotazovaní jako částečně
pozitivní. Peerka J. sdělila: „Já jsem to dělala vlastně vždycky. Pro mě je to něco
přirozeného.“ Peerka E.: „Je to něco, co jsem vlastně celý život dělala, že jsem
pomáhala lidem a nevím, jestli byli všichni duševně nemocní nebo nebyli. Jo, ale
prostě, když to bylo potřeba a já jsem ve svém životě zachránila tři lidské životy,
co si myslím, že je dost.“
Způsoby pomáhání, které byly zmiňovány:
a) zapojení do svépomocné skupiny – peerka V. uvedla svou zkušenost
s vedením skupiny: „Většina z nich (myšleno peer konzultantů) žádné
svépomocné skupiny asi nevede, protože často slyším, že neví, jak do toho, že se
toho bojí, neví, jak se toho chopit, že jsou tam nějaké obtíže, já tomu, přesně
nerozumím, protože si myslím, že k tomu není nic moc potřeba než nějaké
nadšení a odvaha to zkusit a buď se to zdaří, nebo ne. Možná jsem měla štěstí,
ale já jsem se prostě rozhodla, že bych to chtěla udělat, tak jsem se do toho
pustila.“, pět dotazovaných není členem svépomocné skupiny, ale rádi by to
přivítali jako např. peer Z., který potvrzuje slova peerky V. o obtížnosti
zrealizovat svépomocnou skupinu: „Chtěl bych mít svoji skupinu. No, je to těžký,
když to člověk iniciuje a jako v podstatě to dá strašně námahy v podstatě jako
přesvědčit někoho, že to je dobrý nápad (myšleno organizaci, která by poskytla
zázemí).“ peerka L. se občas schází s kamarády z léčebny, ale nenazývají se
svépomocnou skupinou „Já mám takový dva kamarády z léčebny, se kterými si
pravidelně voláme a vždy se radíme, oni se mi svěřují.“, také peerka E.: „My se
s lidma s léčebny scházeli a scházíme do dneška. Sice už ne tolik, ale čas od času
se sejdeme. Je to bezva věc, to že s odstupem si vždycky řekneme, jak se cítíme,
jak to komu pomohlo.“
b) Všichni dotazovaní potvrdili, že mají zkušenost s pomáháním
kamarádům, spolupacientům aj. Peer Z. vyprávěl:
„Já jsem to dělal už předtím (myšleno to, co dělá peer konzultant), ne že
bych to dělal cíleně pro nějakou organizaci, ale dělal jsem to jako kamarád, že
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jsem se s těma lidma bavil a tehdy to bylo víc o sociální práci. Jsem třeba
kamarádce, která měla hrozný diagnózy, pomáhal se získáním dávek na OSSZ.
Chodil jsem za ní, protože jsem věděl, že potřebuje kontakt s někým, jsem to
podvědomě dělal sám. Takhle jsem se choval celý život, až mě to přivedlo k tomu,
že jsem se tím začal živit.“
Také peer J. má zkušenost se vzájemným pomáháním mezi spolupacienty:
„Já když jsem třeba v tý depresi byl, tak jsme si vzájemně s kamarádama, který tu
nemoc taky měli, vzájemně pomáhali. Oni byli zrovna nahoře, já byl dole, tak oni
mě vytáhli z toho domova, z tý postele. Pak jsem třeba pomohl já jim.“
c) Formou pomáhání je také poskytování různých darů. Šest dotazovaných
někdy poskytlo dar jako pomoc potřebným, dva dary nikdy neposkytují.
d) V rámci pomoci sdílelo zkušenosti s komunitou šest dotazovaných, kteří
se dobrovolně podílí na veřejných přednáškách nebo destigmatizačních akcích,
dva peer konzultanti tuto zkušenost nemají. Peer J. vysvětlil: „Jak říkám, už
docela pracuju s tím dlouho (myšleno vlastní příběh), už předtím než jsem začal
dělat tuhle práci, která se tak nějak jmenuje, a tak jsem to dělal při besedách po
školách třeba nebo i s lidma, kteří to třeba o mě věděli a třeba se na mě s tím
obrátili.“
Potřebu pomáhat ještě před propuknutím duševní nemoci pociťovalo pět
dotazovaných, po prožité zkušenosti s nemocí tři dotazovaní. Na základě
vlastního hodnocení jsou peer konzultanti schopni realizovat pomáhání - velmi
pozitivně.

B4) Solidarita
Solidarita s nemocnými je důležitým aspektem v kvalitě života celé
společnosti. Duševní onemocnění je však v naší společnosti stále stigmatizováno.
Dotazovaní peer konzultanti shodně uvedli, že zájem okolí o život lidí
s duševním onemocněním je poměrně malý. Průměrně ho ohodnotili jako málo
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negativní. Peerka L. uvedla: „Mě pomáhala jen rodina, okolí se ode mě
odvrátilo. I k psychiatrovi jsem jezdila radši do jiného města.“ Zkušenost
s nezájmem okolí měla také peerka J.: „A okolí se o mě stejně nezajímalo. Mě
byly oporou jen moje děti, které se mnou všechno musely prožít.“
Rovněž podpora a solidarita okolí, kterou nemocní dostávají je velmi malá.
Jedná se o podporu ve snaze znovu se začlenit do komunity. Dotazovaní ji
průměrně ohodnotili jako málo negativní.
Všichni dotazovaní uvedli nějakou zkušenost se stigmatizací. Průměrně ji
hodnotili jako velmi negativní. Peerka A.: Já jsem vlastně z poměrně malé
vesnice a jsem teď ráda, že můžu využívat anonymity velkého města a že tu
nemám ty neformální vztahy.“ Pět z účastníků uvedlo, že z důvodů obav ze
stigmatizace raději nevyhledali pomoc. Peer J. vysvětlil: „Na malém městě jde
o to, že se spíš bojíte stigmatizace.“ Peerka S. dokonce z důvodů stigmatizace
přišla o bydlení poté, co vyšlo najevo, že trpí duševní nemocí: „Udělali mi tam
problémy kolegové z minulého zaměstnání, že mi tam tloukli na dveře a snažili se
na mě dobít a já jsem neměla chuť s nimi mluvit, takže dělali ostudu, takže jsem
dostala výpověď z bytu.“
Vzájemná solidarita, soucítění se stejně nemocnými a vzájemná podpora je
základem fungování svépomocných skupin. Možnost zapojení do svépomocné
skupiny, která by nemocného podporovala, kde by mohl sdílet své prožitky,
získávat rady aj. vnímali respondenti jako velmi potřebnou.
Peerka V. soudila: „Já si myslím, že peeři jsou ti, kdo pomáhají oživit
svépomocné hnutí, mám pocit, že svépomocných skupin je velmi málo. Já mám
pocit, že jich je potřeba mnohem víc. O žádných poblíž nevím, to co funguje, to
jsou spíše skupiny terapeutické a i tam je málo příležitostí se dostat, protože je
nedostatek všech těch míst. A podle mě by mělo být mnohem víc svépomocných
skupin a peer konzultantské hnutí k tomu může jenom napomoct podle mě,
protože peer konzultanti jsou nositelé toho, že to bude vznikat.“
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Zároveň z odpovědí vyplývá, že osobní zkušenost mají jen někteří.
Průměrně nemají respondenti zkušenost s úspěšně fungující svépomocnou
skupinou: „V Čechách vím akorát o anonymních alkoholicích a o nějakých
skupinách, které jsou třeba po drogovým užívání.“ Peerka S. vyhodnotila: „A kde
jsou jaké svépomocné skupiny? Já jsem se nikdy nesetkala s tím, že by někde
říkali, my máme fungující svépomocnou skupinu.“
Většina dotazovaných považuje angažování peer konzultanta ke vzniku
a chodu svépomocné skupiny jako součást poslání. Vyjadřují však obavy, zda to
zvládnou. Svou angažovanost hodnotí průměrně jako mírně pozitivní.
Peer J. měl zajímavý názor: „Proč je mezi duševně nemocnými málo
svépomocných skupin? Já si myslím, že to je pro ně hrozně těžký. Protože ten
kontakt v té nemoci, když je nám blbě, tak je těžký. Těžký kontakt je i s blízkým
člověkem, natož s někým koho neznáme. Člověk má se sebou co dělat. Takže
dávat dohromady nějakou skupinu, kde bych se cítil dobře, kde by si třeba seděli,
je docela těžký dlouhý proces. A vůbec to zprostředkovat a dát dohromady. To
není lehký. Já vidím ty důvody v tomhle tom, protože kolikrát je člověk v depresi,
v dekompenzovaným stavu se s někým setkat nebo vůbec vylézt z toho baráku,
vylézt z postele je nepřekonatelný problém, jo. Navíc ještě jít někam, kde mám
nějakou obavu, kde toho člověka neznám, když nemám vůbec energii, když
nemám sílu, jo tak, jak to chcete dělat? A navíc, jsou všichni dole, tak ta skupina
nemůže fungovat. A pak třeba i to, když vlastně je člověkovi dlouhodobě blbě
a neukáže se tam půl roku nebo měsíc, dva, jak to může fungovat?“

B5) Znovuzačlenění
Účastníci uvedli, že jejich možnosti seberealizace po prožité zkušenosti
s duševní nemocí jsou špatné, v průměru částečně negativní. Všichni vnímají
možnost vykonávat pozici peer konzultanta jako svůj restart v pracovní kariéře,
který jim může pomoci k návratu k vysněnému zaměstnání. Peerka J. uvedla:
„Myslím, že pro ty moje kolegy peery je to přechodné zaměstnání. Někteří už
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přemýšlejí, že se vrátí ke svému oboru. Za sebe můžu říct, že i kdybych měnila
práci, stejně by to bylo pomáhající.“
Peer J. předpokládá, že nebude pracovat na pozici peer konzultanta
dlouhodobě: „No já jsem vždycky toužil pohybovat se kolem umění, mít co
dočinění s přírodou. Vystudoval jsem bakaláře dějin umění. Kdybych už peer
nebyl, tak jsem přemýšlel o nějakých rekvalifikacích třeba na pozici nějakého
zahradníka a práce s knížkama, výtvarnýma potřebama anebo právě pokračovat
v té sociální oblasti, ale už ne třeba s duševně nemocnýma.“
Podporu společnosti v procesu zotavení duševně nemocných dotazovaní
vnímali jako částečně negativní. Služeb, které by se podporou a pomocí duševně
nemocným zabývalo, je nedostatečné množství. Peerka S. předpokládala: „Je to
o tom, že když skončím s peerováním, tak mám stejně problém jako duševně
nemocná najít si práci. Ale tady je tolik práce mezi těma duševně nemocnými, že
se nebojím o to, že bych neměla práci. A pracovat s lidma jsem vždycky chtěla.“
Svoje další perspektivy všichni vnímají jako ohrožené, zvláště po
zkušenostech s hledáním zaměstnání. Průměrně je hodnotí jako velmi negativní.
Peerka A. si postěžovala: „Já mám prostě ráda němčinu, vlastně jsem
vystudovaný pedagog, kdybych hledala jednou práci, hledala bych zřejmě
v těchto vodách, tak aby mě to naplňovalo, aby to odpovídalo mému vzdělání,
dovednostem. Když se ale někam přihlásím do výběrového řízení, tak to nikdy
nedopadlo."
Návrat do běžného života v komunitě nemají lidé s duševním onemocněním
jednoduchý. Společnost je převážně solidární jen prostřednictvím sociální
politiky státu, která je v současnosti nedostačující. Ze zkušenosti peer
konzultantů vyplývá, že běžná sousedská výpomoc většinou nefunguje
a vzhledem ke stigmatizaci mají jen omezenou seberealizace a budoucí
perspektivy. Prožité zkušenosti mohou vyvolávat potřebu pomáhat stejně
postiženým lidem.
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A3) Profese
Pracovní pozice peer konzultant není uznanou profesí v Národní soustavě
povolání. K vykonávání této pozice není předepsané žádné vzdělání, příprava na
tuto pozici není vyžadována, důležitá je vlastní zkušenost s duševní nemocí
a vlastní přijetí této nemoci. Peer konzultanti pracují s klienty v přímé péči,
způsob práce a postupy si určují sami. Z rozhovorů vyplynula subkategorie přímá
péče, která sleduje způsob práce s klientem prostřednictvím indikátorů
– motivace klienta, sdílení, uznávané společné hodnoty, proces zotavení v práci
s klientem, vztah s klientem a hranice vztahu. Druhá subkategorie se zabývá
požadavky profese na peera prostřednictvím indikátorů – odpovědnost, činnosti,
kompetentnost, specifika profese. Třetí poslední subkategorie sleduje ohrožení
spojené s prací peer konzultanta prostřednictvím indikátorů – využívání k jiné
práci, druhy rizika, sebeochrana.
B6) Přímá péče
Všichni účastníci rozhovorů motivují své klienty tím, že se aktivně zajímají
o jejich život. Peer konzultanti považují zájem o život klienta za velmi důležitý,
v průměru ho hodnotí jako velmi pozitivní. Peerka S. zaznamenala pozitivní
reakce u lidí, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní, pokud jim nabídne možnost
mluvit o svém životě: „Já nechci mluvit o nemoci, nebudeme mluvit o nemoci,mě
zajímá váš život. Mě zajímají vaše zájmy. Co děláte, co máte rád.“
Rovněž peerka V. uvedla: „Třeba se ptám, co ho dřív bavilo, než ta nemoc
naplno propukla, v čem si myslí, že je dobrý, co mu dělá radost, jak to dělá, když
je mu dobře a na tyhle věci se víc zaměřovat než na to, kolik bere léků, jak spal
nebo jakou má diagnózu. Aby se přirozeně ta pozornost věnovala tomu všemu
ostatnímu, co v životě zbývá, když se ta nemoc dá chvíli stranou.„
Významnou motivací při práci s klientem je hledání jeho silných stránek.
Dotazovaní tuto motivaci považují za velmi důležitou, v průměru ji hodnotí jako
velmi pozitivní. Názor peerky J. byl: „Snaha povzbudit klienta, že to jde. Úspěch
klienta je úspěchem celého týmu. Jsou introverti, ke kterým je těžké se dostat.
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Jako jedna klientka, matka 4 dětí a mě dalo práce ji přesvědčit, že má taky
hodnotu.„ Také peerka E. sdělila: „Cílem je, aby se klient zlepšil. Proto hledáme
co by ho bavilo, od čeho se odrazit.“
Za jeden z hlavních nástrojů práce peer konzultanta lze považovat sdílení
vlastního příběhu. Peer konzultant prostřednictvím své zkušenosti s nemocí
ukazuje cestu, dodává naději, radí. Dotazovaní shodně uvedli, že důležitou roli ve
sdílení má důvěra, kterou hodnotí průměrně jako velkou částečně pozitivní.
Peerka J. vyprávěla: „Je to o tom povídání, zájmu, získat tu důvěru, já jim
prozradím věci, které jsou třeba i hodně sebekritický.“ Peerka V. uvedla, jakým
způsobem získává důvěru svých klientů: „Většinou tu důvěru získávám tím, že
mluvím o sobě, že to není výslech, ale že to je rovnocenné sdílení se. Kdy já jdu
první s kůží na trh, jako první nějak odkryju karty, obvykle to tu důvěru otevírá
snáz, než když bych měl být ten, kdo se ptá a očekává odpovědi, aniž stejným
dílem přispívá ze svého.“
Většina účastníků spojuje se sdílením oboustrannou vzájemnost, pouze
peerka E. uvedla, že není nutné, aby s klientem mluvila také o sobě: „Povídáme
si o tom, co by klient chtěl, s čím můžu pomoct, ale nechci mluvit o sobě. Zatím se
na to takhle necítím.“ Dotazovaní v průměru hodnotili vzájemnost jako velkou
částečně pozitivní.
Otevřenost jako další z hodnot spojených se sdílením vnímali dotazovaní
jako velkou částečně pozitivní.
Peerka V uvedla: „Naopak se setkávám s tím, že i u lidí u kterých se ten
vztah obtížně navazuje s někým s kolegů sociálních pracovníků, tak mě a obecně
peer konzultantům se to daří lépe, protože se ten člověk otevře právě na základě,
že cítí, že já s ním mluvím otevřeně, narovinu, o sobě, že je tam větší otevřenost,
větší participace a právě to, že já přijdu na trh s tou kůží jako první, obvykle boří
ty bariéry a on se potom mnohem snáz otevře.“
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Otevřenost jako významnou hodnotu popisovala peerka J.: „Prostě ta
otevřenost je důležitá a oni to poznají. A poznají i tu moji reakci na jejich bolest.
Poznají, že to říkají někomu, kdo jim rozumí, to je důležitý ta důvěra.“
Sdělování podrobností ve sdílení považují všichni za přínosné, někteří však
s opatrností. Celkově podrobnost hodnotili v průměru jako velkou málo
pozitivní. Peerka S. objasnila: „Nemám problém sdílet zážitky s psychózou
s někým, kdo tím prošel. Ale na veřejnosti zdravých lidí nebo s rodinou tady tyto
věci nesděluji. Maximálně nějakou historku pro zasmátí nebo něco takového. Ale
to jsou intimní záležitosti vyloženě.“
Peer konzultanti se shodli na tom, že uznávají společné hodnoty
– otevřenost, důvěrnost, vzájemnost, dodávání naděje, víru v zotavení.
Uznávanost těchto hodnot při práci s klientem je v průměru hodnocena jako
velká velmi pozitivní.
Peerka V. hodnoty popisovala: „Asi nejsilnější hodnota, kterou sdílíme je
naděje, je to nějaký postoj, přesvědčení. To téma naděje, to je klíčový. Když je
člověk přesvědčený o tom, že život s nemocí, který je velmi náročný nebo člověk
který má nějaký závažný obtíže, závažná onemocnění, že v jeho životě lze najít
nějaké prvky naděje a ty prvky posilovat. Takže měl by být schopen nadchnout se
pro naději, měl být schopen být v tom nakažlivý pro druhé lidi, měl by mít určitě
úctu k druhým lidem, empatický.“
Tyto společné hodnoty jsou při práci dodržovány velmi často a účastníci
rozhovorů jim přikládají velký význam.
Peer Z. sdělil: „Hodně je zde podobná víra, víra v zotavení, že věříme, že
má smysl žít, i když se nám nežije nejlíp. A předávání naděje, víry, že to má smysl
a ukazovat to, ačkoli někteří doktoři říkají, vy nemáte školy, a jak můžete chtít
dělat terapii. Víru v to zotavení a myslím, že to může být i víra v Boha, taková ta
obnovená víra v Boha.“
Mezi společně uznávané hodnoty patří také empatie, humor a pocit bezpečí
pro obě strany jak je popisovala peerka S.: „Důvěra a důvěryhodnost, empatie,
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ten pocit bezpečí, aby ten člověk měl pocit, že je se mnou v bezpečí. Že ho nějak
neohrožuji. Občas některé ty věci, které říkám, nadnesu trošku v humorném.
Myslím si, že by tam měl být humor. Měla jsem i dost individuálních pohovorů,
kde jsme se i zasmáli a proto se snažím, aby ti lidi z toho měli dobrý pocit, ale
záleží na tom naladění toho člověka a ne každý je ochoten se smát a myslím si, že
největší hodnota je ta důvěryhodnost a bylo to takové budování té
důvěryhodnosti.“
Peer konzultant provází své klienty procesem zotavení. Úspěchy klientů
jsou pro peery zpětnou vazbou. Zotavení však může být u lidí s duševním
onemocněním dlouhodobým procesem s nejistým výsledkem. Respondenti tento
proces průměrně hodnotí jako úspěšný, ale jen jako málo pozitivní. Peerka J.
uvedla: „Záleží na tom, jak hodně chce klient něco na sobě dělat. Hodně s nimi
mluvím o svém příběhu, aby viděli, že to jde. Někdy je to však práce v kruhu.“
Dva účastníci uvedli, že vnímají malou snahu u klientů, která by vedla
k zotavení. Peerka S. se snaží své klienty motivovat k tomu, aby vůbec chtěli
něco na své situaci změnit: „Tady teprve hledáme důvod, proč něco měnit.
Snažím se vždycky zjistit přání, jaké přání ti lidé mají a snažím se zjistit, jaké vidí
u sebe silné stránky.“ Ostatní si myslí, že se klienti snaží. V průměru je
odhodlanost klientů k zotavení hodnocená jako velká málo pozitivní.
S odhodlaností klientů souvisí i jejich motivovanost. Odpovídající hodnotili
odhodlanost jako velkou na dolní hranici – málo pozitivní. Peer J. soudil: „Peer
má být s tou svojí nemocí srovnaný, měl by být schopný a ochotný nějak ty své
zkušenosti předávat dál a tím motivovat. Někdy si lidi ve své situaci neuvědomují,
že lze něco změnit.“
Vztah mezi peerem a klientem se nachází na rozhraní přátelství
a profesionality. Pět účastníků uvedlo, že ve své práci preferuje přátelský vztah,
tři preferují vztah profesionální. Peerka J.: „Přátelskej. Hodně přátelskej. Jsem
hodně ráda, že nemusím být odměřený profesionál.“ Naopak peerka V. uvedla:
„Podle mě by měl být a měl by zůstat od začátku vztahem pracovním, který má
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své jasně dané specifika a zároveň ale měl by být otevřený, autentický.
V některých oblastech asi přesahuje tu běžnou profesionalitu tím, že je hodně
osobní. Nicméně pořád by tam ta profesionalita měla být.“ Peerka A. se snaží
najít kompromis mezi kamarádským a profesionálním vztahem: „Snažím se být
někdo jiný než kamarádka. Snažím se, aby ten vztah byl pracovní a profesní
zároveň, aby byl třeba tomu člověku velmi přístupný, aby to nebylo nějaké moc
formální.“
Podle mínění dotazových vztahy s klienty probíhají s velkou intenzitou
a jsou tak i oboustranně prožívány. Průměrně respondenti hodnotí intenzitu
vztahů jako velkou částečně pozitivní. Peerka A sdělila: „Cítím, že jak jdu s kůží
na trh, jak se tomu člověku otvírám já sama, tak dost často je to jako rovina, jako
jsme si blíž. Nebo taky na sebe můžeme snáz dostat vztek, protože ty naše vztahy
jsou více asi emoční. Nemyslím si, že úplně citový, ale emoce si vyměňujeme, tím
pádem je ten vztah nějak bližší.“
Pět odpovídajících si při práci s klientem snaží zachovávat odstup, tři mají
problém si ho udržovat. Průměrně si odpovídající více zachovávají odstup, ale
hodnocený jako málo pozitivní. Peer Z. mívá problémy zachovávat odstup ve
vztahu: „Přátelský vztah se mi blíží s jednou paní hodně blízko, protože jí fakt
pomáhám, tam jako až individuálně, tam se dá říct, že s ní realizuju, to co si
myslím, že by prospělo těm lidem všem jako co nejvíc.“
Vztah s klientem dokáže podle svého mínění kontrolovat pět peer
konzultantů, tři s tím mají problém. Průměrně jsou vztahy více kontrolovány, ale
jako málo pozitivní indikátor.
Peer Z.: „Asi jinej vztah mám k nim, protože jsme prožili podobné věci
a doopravdy ty lidi se se mnou baví jednodušeji nebo se mnou taky nemusí řešit
peníze, neřešit takový ty poplatky za služby, nevyjednávají s úřadama, na to mají
terapeuty. Odstup určitě nemám, ono to vypadá jako hodně přátelsky, ale
přátelský vztah to není, protože není reciprocitní.“
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Peerka V. vysvětlila: „Jo, samozřejmě peer konzultantská práce je položená
na tom, že je napřed nutno vybudovat vztah s tím klientem. Musí mít vztah
profesionálně-pracovní, který je vlastně velmi specifický, protože peer konzultant
jde vždycky maličko po hraně mezi tím vztahem profesním a tím vztahem, který se
dotýká přátelství, nějaký jako větší blízkosti, než je obvyklá v sociálních službách
nebo v pomáhajících profesích a o to větší je to nárok na držení si těch hranic.
Prostě v tom, že se prostě domlouváme, kdy se vidíme v rámci pracovní doby, na
předem dohodnutým místě, má to nějaké svoje limity, nejsem neomezeně pro toho
člověka.“
Všichni dotazovaní peer konzultanti si uvědomují, že nastavení hranic
vztahu s klientem je pro jejich pracovní roli důležité. Dobré nastavení hranic
hodnotí v průměru jako více důležité částečně pozitivní. Peerka A. usuzovala:
„Tak já se cítím být jednou nohou tam a druhou tam, je pro mě vlastně těžké
tohle definovat.“
Dodržování nastavení hranic ve vztahu s klientem považují všichni
respondenti za více důležité - částečně pozitivní. Peerka J. přiznala: „V sobotu
a neděli s nima nejsem. Ale je pravda, že jsem zprvu měla velký problém
dodržovat pravidla a záviděla jsem jiné organizaci, že peeři mohli být
s klientama o víkendu. Asi bych to přivítala.“
Pro tři peer konzultanty je problematické dodržovat nastavené hranice, pět
z nich si myslí, že s tím nemají problém. Průměrně usuzují, že nemají problém
dodržovat nastavené hranice vztahu s klientem. Peerka A. ví, že nemá s klienty
pracovat o víkendu přesto někdy pravidlo poruší: „Jsou dny, kdy na to myslím,
když jsou ti klienti zhoršený a já jim dovolím, aby mi volali o víkendu. Ale pokud
se vyskytne situace, že můj klient se akutně zhorší, je v nějaké životní krizi
a nemusí být ani sebevražedné myšlenky, ale může, tak se dohodneme na tom, že
ten mobil nechám zapnutý.“ Také z vyprávění peera J. vyplývá, že někdy hranice
překračuje: „Hranice mám a měl bych se jich držet, neměl bych říkat, kde
bydlím, neměl bych poskytovat svoje soukromí, nějaké údaje, telefon a tak. To
bych neměl, až na tu jednu výjimku toho telefonu.“ (poskytl jednou soukromé
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číslo). Peer konzultant může někdy příliš soucítit s klientem, a proto považuje za
dobré hranice překročit, peerka E. přiznala: „Osobní telefon dávat nebudu
a pracovní se mimo pracovní dobu nezvedá. Až budu vědět, že ten klient má
problém nějaký hlubší a bude mi volat sobota, neděle nebo po pracovní době, tak
to zvednu, protože nebudu vědět, co se děje, jestli třeba nepotřebuje okamžitou
pomoc. Svědomí mi nedovolí to nezvednout.“
V pomoci dodržování hranic ve vztahu s klientem hraje důležitou roli
nastavení pravidel v celé organizaci a jejich dodržování, které můžou být pro
peera dobrým vodítkem jako u peera Z.: “Dřív jsem si dával pozor na to, aby ty
vztahy nebyly až moc přátelský, tak jsem to aspoň cítil, že jsem po dlouhé době
potkal někoho, s kým si rozumím, s kým jsme měli podobný život, podobný prostě
nějaký problémy, tak jsem si říkal, že bychom mohli být jako kamarádi. Ale
protože máme v organizaci doporučený vykání, máme jako nastavený, že máme
vykat lidem, tak si myslím, že to pomohlo docela dost tomu udržení těch hranic.“
Peerka S. pracovala s klientem dlouhodobě, navázali kamarádský vztah, při
kterém občas překročili hranice, v momentě, kdy klient zklamal, cítila se
obelhaná: „Problém nastal ve chvíli, kdy ten klient měl jít do chráněného
bydlení, tam mu udělali testy na drogy a zjistili, že je pozitivní a poslali nám ho
zpátky. Jo a já teďka řeším, protože to je jeden z těch, s kterými jsem pracovala
opravdu každý týden velice usilovně a intenzivně a já teď vlastně řeším, a to je
takové etické dilema, jak s ním pokračovat a mně se nechce. Já mám pocit, že za
těch deset měsíců jsem mu dala, opravdu co jsem mohla, a že vlastně zklamal
důvěru všech, kteří na něm pracovali nějaké dva roky, protože ho vyškrábali
doslova hrobaři z lopaty. No a rozhodla jsem se, že mu ty peníze za ten zákusek
a kafe vrátím.“ (respondentka se nechala pozvat na kafe a zákusek).

B7) Požadavky na profesi
Odpovědnost, která vyplývá z práce s klientem, si uvědomuje šest
dotazovaných peer konzultantů. Peerka J.: „Odpovědnost vnímám, protože stačí
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někdy málo a můžu ho zranit (klienta). To si uvědomuju.“ Dva účastníci si ji
neuvědomují. Peerka S.: „Odpovědnost? Za co?“ V průměru si dotazovaní peer
konzultanti více uvědomují svou odpovědnost, ale na škále málo pozitivně.
Odpovědnost spojenou s rolí peer konzultanta netíží pět účastníků
rozhovorů. Peerka V. uvažovala: „Myslím, že to hodně záleží, jak si to člověk
sám hodně nastaví, jak to v sobě má, protože já nějakou a priori zodpovědnost,
která by byla nějak definovaná a měla nějaký přísný pravidla, tak to jako
nevnímám. Vnímám zodpovědnost samozřejmě takovou jako obecnou, že když
člověk pracuje s druhým člověkem, tak by si měl být vědom toho, že zasahuje do
jeho života, že ho ovlivňuje. Měl by mít nějakou pokoru a dělat to se vší úctou
a zodpovědností.“…“
Tíži spojenou s odpovědností role cítili tři peer konzultanti. Peer J. sdělil:
„Odpovědnost vnímám. Já mám k mé nemoci docela dost nešťastnou povahu, že
jsem perfekcionista. Já si ty věci moc beru. A že někdy jakoby chci pomoc až
moc, možná přes míru. Jestli jsem měl z něčeho strach, co se týče odpovědnosti
nebo těch nepříjemných věcí, co by mě mohly potkat, tak kdyby třeba ten pacient
spáchal sebevraždu a já se nějakým způsobem to…., a nebo, kdyby to byl agresor
a došlo k něčemu takovému.“
Průměrně respondenti cítí malou tíživost spojenou s odpovědností své role.
Hodnocenou jako neutrální.
Definovanost odpovědnosti peer konzultanta při práci s klientem je podle
názoru respondentů malá na škále málo negativní. Malá definovanost je vnímána
jako negativum. Selhání, u kterých není definovaná odpovědnost, znejišťuje peer
konzultanty, peerka A. to vyjádřila: „Vždycky mám pocit spoluviny za tu
organizaci.“
Peerka J. k tématu odpovědnosti ještě doplnila: „Odpovědnost si
uvědomuju. Cítím se za to odpovědná. Kdyby se něco pokazilo, tak by mě to
zasáhlo. Byla jsem taky nemocná, jsem taky zranitelná, nerada bych někomu
ublížila.“
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Činnosti, které peer konzultant ve své práci vykonává, jsou podle účastníků
málo definované. Peerka L.: „Ze začátku jsem z toho byla nešťastná, protože
jsem nevěděla, co mám dělat. Teď si s klienty nejčastěji povídám, snažím se je
rozesmát, říkám věci ze svého života, z přítomnosti i minulosti a poslouchám ty
jejich a snažím se najít, v čem jsou dobrý a ptám se na to.“ V průměru je malá
definovanost hodnocena jako málo negativní. Peerka E. uvedla: „Zatím mám
problém, jak si najít klienty, co přesně dělat, čekám na školení, doufám, že mi
pomůže, jsem z toho nešťastná.“ V souvislosti s malou definovaností činností
uváděli velkou samostatnost a svobodu při práci. V průměru hodnocenou jako
částečně pozitivní. Peer Z. sdělil: „Je to jedna z nejvolnějších pracovních náplní,
co jsem kdy zažil, protože je to vlastně nový odvětví, nový povolání v Čechách,
tak je to dost pole neorané a člověk si může v podstatě dělat, co chce. Když to
vede k tomu, že jsou klienti spokojení a nějak se vyvíjí …..“
Všichni dotazovaní uváděli, že ve snaze co nejvíce klientům pomáhat,
pracují velmi intenzivně. Intenzitu vykonávaných činností, které ve své roli
respondenti dělají, hodnotili jako vysokou částečně pozitivní. Peerka A.
uvažovala: „Myslím si, že náplní peera není jen úplně čistě jen to peerovství, to
předávání a podpora, ale i řada úkolů, které nějak souvisí s posláním
organizace, která ho zaměstnává.“
Rovněž peer J. spatřoval v malé definovanosti výhodu, která mu dává
prostor k individuální práci s klientem:„A i tím, že ta moje role není pevně daná,
tak můžeme vlastně sdílet různý věci, který se nemusí týkat výhradně nemoci,
takže můžeme spolu trávit čas volnějším způsobem a nemusíme se pořád točit
kolem tý jeho nemoci.“
Odlišné názory panují v otázce nutného vzdělání peer konzultantů. Pět
účastníků rozhovorů usuzovalo, že výše vzdělání je pro vykonávání role peer
konzultanta významná. Peerka A.: „Já si kupodivu myslím, že by rozhodně neměl
být bez vzdělání, naopak čím víc toho umí, tím snáz se třeba uplatní pak někde
jinde, a pro peerskou práci by měl mít vzdělání. Já si myslím, že důležité je umět
vést rozhovor. A co mně osobně velmi pomohlo, je psychiatrické minimum, ačkoli
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to vůbec není součástí vzdělávání peera, tak pro mě jako pro práci v organizaci,
tohle bylo klíčové, když někdo přijde s papírem, na kterém mám napsaný
písmenko a číslo, já se v tom prostě musím orientovat.“ Tři si naopak myslí, že
vzdělání nemá význam. Peer Z.: „Peer by měl být lidský a komunikativní,
přátelský s lidma asi, hlavně musí mít teda tu zkušenost s nemocí, a to si myslím,
že je kvalifikace dostatečná.“ V průměru si respondenti myslí, že vzdělání je
méně významné na škále hodnocené jako neutrální.
Všichni dotazovaní přikládají velký význam zkušenosti s vlastním
zotavením pro vykonávání role peer konzultanta. Význam vlastního zotavení
hodnotí průměrně jako více významný na škále velmi pozitivně. Peer J. usuzoval:
„Peer by měl umět komunikovat, měl by být empatický. A určitě by měl být v té
nemoci, tím co prožil, těm lidem blízký. Zároveň by to měl mít zpracovaný
(myšleno nemoc) a nějakým způsobem srovnaný, aby to mohl předat dál a nebyly
tam nějaký takový díry.“
Peerka V. upřesnila: „No, o peerovi se říká, že je expert na svůj vlastní
příběh, na svoji zkušenost a že je to vlastně expert, profesionál. Podle mě by peer
kromě vlastních předpokladů měl být hlavně komunikativní a měl by být schopen
navazovat dobrý vztahy. Podle mě by měl mít dobře zpracovanou svoji zkušenost
s nemocí, být si vědom toho, že je v nějaký už fázi zotavení a umět s tím nějak
pracovat a umět tu zkušenost nějak zhodnotit ve prospěch klienta. Musí mít tyhle
ty věci nějakým způsobem srovnaný.“
Za velmi důležitou schopnost, kterou má peer mít, účastníci považují
sociální zdatnost. Sociální zdatnost je v průměru považována za vysoce důležitou
schopnost na škále velmi pozitivní. Peerka S: „Já si myslím, že může být dobrý
peer, když je empatický, když má ten svůj životní příběh už nějak zvládnutý a to,
že to nemusí být nutně, jsou inteligentní lidi, kteří nemají.. spíš myslím si, že je to
o takové té přirozené inteligenci, sociální asi.“
Pouze jeden peer konzultant uvedl, že peer konzultant nepotřebuje další
vzdělávání, peerka S.: „Myslím si, že vzdělání nepotřebuje, ale je fakt, že třeba
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mi pomáhá to, že jsem učitelka původním vzděláním, jo jako. Studovala jsem
češtinu, takže si myslím, že mám docela dobré vyjadřovací schopnosti, pracovat
s lidma jsem vždycky chtěla, takže komunikace si myslím, že je tím zlehčená. Jako
to není jen o vzdělání, ale pomáhají i životní zkušenosti, tím čím ten člověk
prošel.“ Ostatní naopak sdělovali, že by přivítali další profesní vzdělávání. Další
vzdělávání peera považovali v průměru za více důležité na škále hodnocení za
málo pozitivní. Peerka J. uvedla: „Já jsem byla šťastná za každý kurz, protože my
jsme o tom vůbec nic nevěděli. Já bych vůbec nic nevěděla.“
Problematika vzdělání peera byla pro účastníky rozhovorů naléhavým
tématem, svými názory vyjadřovaly touhu po větší profesionalitě a uznání
zkušeností z práce s klienty do další budoucí kariéry.
Za důležité je často považováno vzdělávání v oblasti komunikace, peer Z.
sdělil: „Já bych řekl, že mi hodně pomohl výcvik nebo kurz sociálního
pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách, kde jsme se dostali i na
nějaký systemický rozhovory. To si myslím, že mi pomohlo hodně, abych se uměl
bavit s těma klientama.“
Peer J. zažil situace, při kterých cítil, že mu chybí odborné znalosti, které by
rád doplnil prostřednictvím dalšího školení: „Kolikrát taková ta krizová
intervence nebo něco podobného by se mi hodilo, když jsem měl skupinu sám, tak
právě bez toho vzdělání, bez tý připravenosti jsem to musel zvládat tak nějak
intuicí nebo prostě z voleje se k tomu nějak postavit. Taky bych byl rád za nějaký
psychiatrický minimum.“
S potřebou dalšího vzdělávání souvisí názory většiny dotazovaných, kteří si
myslí, že k vykonávání role peer konzultanta by měl uchazeč projít nějakou
odbornou přípravou. Pouze jeden účastník tvrdí, že příprava není nutná.
V průměru si dotazovaní myslí, že příprava je více nutná na škále hodnocení
málo pozitivní.
Pro šest dotazovaných je důležité, zda je role peer konzultanta uznávanou
profesí, kterou by mohli následně uvádět jako pracovní zkušenost a dovednost ve
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svém životopise. Peer Z. mínil: „Když přijdu o práci a půjdu na úřad práce a oni
se mě zeptají, co jsi za profesi, jsem peer konzultant, oni „co že?“, bylo by dobré,
kdybych mohl říct, podívejte, je to pod zdravotnickýma a sociálníma profesema,
ale zatím se to nepodařilo.“ Jedna dotazovaná nedokázala situaci vyhodnotit
a pro jednu účastnici to není důležité. Celkově v průměru považují uznatelnost
profese za důležitou okolnost, kterou na škále hodnocení umístili jako částečně
pozitivní.
Peer J. usuzoval: „Takže oficiálně to v povědomí vlastně není (myšleno
profese peer konzultant), není to pozice jako lékař, zedník, prodavač a myslím si,
že to je škoda, protože se ukázalo, že ta práce je přínosná a že je to na místě a že
to tady chybělo. I z vlastní zkušenosti můžu říct, že když jsem se do té nemoci
před patnácti lety ponořil, tak mi přesně někdo takový chyběl. Kdo by mě tím
provedl a řekl, co se to se mnou děje, a proč se to se mnou děje.“
Všichni účastníci rozhovorů se shodli, že role peer konzultanta jako profese
má definované poslání, které znají. Na škále hodnocení umístěné jako částečně
pozitivní. Peerka V. sdělila: „Rozumím jí jako nějaký službě, která zhodnocuje tu
mojí vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Peerská profesionalita je pro
mě schopnost dobře pracovat se svojí životní zkušeností, se svým onemocněním
ve prospěch klienta, schopnost udržet vztah v pracovní rovině a zužitkovat nějak
kvalitně tu svojí zkušenost, mít nějaký nadhled, mít zpracovaný a být si vědom
prvku zotavení ve svém příběhu a sdílet je s těmi druhými, umět vyhledávat ty
prvky zotavení v životech těch druhých a posilovat je ty prvky.“ Podobný názor
měl peer J.: „Jsem tady ten, kdo může toho pacienta provázet léčbou a nějakým
způsobem mu to usnadnit, zastat třeba ty děravý místa. Zpříjemnit to tady,
usnadnit a zároveň mu předávat vlastní zkušenost.“
Hlavním předpokladem k vykonávání role peer konzultanta je zkušenost
s nemocí, proto se s touto rolí pojí otázka profesionalizace nemoci. Peerka S.
prozradila svůj pohled: „No a nám se objevují takové věci, jako že je to
profesionalizace nemoci, že vyděláváme na tom, že jsme nemocný, no a co? Je to
moje zkušenost a jsem něčím užitečná. A hlavně je tady poptávka, jsou lidi, kteří
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to potřebují, kdyby nebyli lidi, kteří nás potřebují, kdybychom neměli svoji roli
a nebylo to užitečné, tak to zanikne.“

B8) Ohrožení spojené s profesí
I když jsou peer konzultanti plnohodnotnými pracovníky ve svých
organizacích, nesmí se zapomínat, že jsou více zranitelní z důvodu své
zkušenosti s duševní nemocí, která může mít na jedince specifický dopad oproti
jiným fyzickým nemocím či poruchám.
Jednou z možných ohrožení peer konzultanta patří přetěžování jinou prací,
která není v souladu s posláním. Čtyři dotazovaní uvedli, že mají zkušenost s tím,
že v rámci svého zaměstnání jako peer konzultant dostávají pracovní úkoly, které
s jejich rolí nesouvisí, čtyři tuto zkušenost nemají. Průměrně tak účastníci
zastávají neutrální stanovisko. Peerka A. popsala: „Prostě třeba paní má
zlomenou nohu tak jí zaleju kytky, potřebuje doprovod k lékaři, protože se bojí,
že bude po injekci, tak jdu s ní. Takže, já jsem takový peer, který občas dělá
i něco jiného než peerství. „
Tři dotazovaní uvedli, že jsou k jiné práci využíváni často, dva neuměli
situaci posoudit a tři uvedli, že nikdy nebyli využíváni k jiné práci nebo to za
jinou práci nepovažují. Průměrné hodnocení intenzity využívání k jiné práci bylo
neutrální. Názor peerky L. zněl: „Protože zatím nevím, co a jak dělat, tak jsem
ráda, když můžu třeba v dílně pomoct s úklidem.“
Využívání k jiné práci může mít pro peer konzultanta negativní dopad na
spokojenost, stres nebo celkový zdravotní stav. Peerka S. sdělila, že následkem
přetěžování znovu onemocněla: „V těch sociálních službách to bylo trošku jiné,
ale musím říct, že v těch sociálních službách se mě snažili dost používat k jiným
věcem než k těm peerovským. Měli pocit, že nejsem až tak moc vytížená. Byla
jsem vedoucí sociálního dne a všechno, nebylo to úplně košer, takže jsem
nemohla dělat jenom tu peerovskou práci. Prostě jsem musela dělat i jiné práce
(např. vyúčtování projektů). Bylo to tak, že jsem jela nadoraz. Tam jsem se úplně
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vyčerpala, že jsem pak zrelapsovala.“ Čtyři dotazovaní se nesetkali s následky
z využívání k jiné práci, jeden soudil, že to naopak přispívalo k jeho pozitivnímu
rozvoji. Průměrně dotazovaní soudí, že využívání k jiné práci mělo málo
negativní následky.
Peerka A. považuje výkon jiných činností za své obohacení: „Já když
někoho doprovázím na Úřad práce a dělám do toho emoční podporu, protože jít
na Úřad práce je samo o sobě stres, tak se pak ukáže, že ten člověk potřeboval
pomoc vyplnit formulář, takže stejně musím do toho nakouknout, když jdu
s někým třeba na OSSZ ke komisi, já mu taky jdu dělat emoční podporu, tak se
zase dozvím něco tam od toho lékaře.“
Dalším ohrožujícím momentem je překročení hranic ve vztahu s klientem,
které může vést k vlastnímu ohrožení kvality života peer konzultanta (např.
přílišné telefonování v osobním volnu, obtěžování, vyhrožování). Překračování
přiznalo sedm účastníků. Peer Z. sdělil: „Já v podstatě ze začátku jsem dokonce
jednu klientku i masíroval. Jsem věřil tomu, že jí to pomůže, no a ona mi začala
tykat, tak jsme si potykali, a proto se ten vztah vyvinul jinak, ale vedoucí mi řekl,
že nejsem masér, že jsem peer konzultant.“ Pouze jeden takovou situaci nezažil.
Překračování hranic bylo průměrně vyhodnoceno jako částečně negativní.
Zkušenost peerky V. je: „Ze začátku, když jsem dovolila, aby mi ten člověk třeba
psal na soukromý mail, a když pak člověk otevře naléhavý email v sobotu večer,
kde se píše o nějaké touze po sebevraždě a tak, tak je to něco, co vás samozřejmě
rozhodí, ale je to vlastně neprofesionální jednání v tom smyslu, že jsem si to
způsobila sama. Riziko vidím i v tom, když se ten klient může i dovolávat toho:"
vždyť ty víš, jaký to je, ty to znáš, přece mě v tom nenecháš", tak v tom je to riziko
určitě větší. Nehledě na to, že to může i člověku samotnému rozjet jeho psychiku,
psychické potíže.“
Ohrožující je také prožívání stresu. Stres a stresové situace vnímají všichni
dotazovaní peer konzultanti jako ohrožující pro svůj stabilizovaný zdravotní stav
na škále částečně negativní. Peerka A.: „Cítím riziko. Myslím, že to, že je ten
peer mezi dvěma světy a sám sebe otvírá, že je rizikový samo o sobě, kvůli
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nějakému osobnímu pocitu bezpečí a nějaký možná identitě nebo něco takovýho
je to docela náročné.“ Peer Z. zažil zkušenost se sebevražedným klientem,
kterou pro sebe vnímal jako velmi stresově ohrožující„ Já jako jediný, co jsem si
dával do souvislosti s tím, že jsem mu poradil, ať si srovná hlavu, ať se snaží
narovnat to, tak jsem si říkal, prostě jako jestli to nebylo tím.“
Peerka V. uvedla: „Riziko tam určitě je. Už jenom s tím, že psychicky
nemocný člověk pracuje s psychicky nemocným člověkem. A ze zkušenosti víme,
že ty věci mají někdy tendenci se na sebe vazbit. Ty lidi si mohou ty potíže
vzájemně podporovat, nějak posilovat navzájem, když jsou v kontaktu, ale nemělo
by se to úplně dít, pokud si všimnu, že práce s nějakým klientem mě samotnou
rozbíjí, tak bych o tom měla mluvit. A nejspíš bych s tím klientem neměla
pracovat.“
Pro úspěšné vykonávání zaměstnávání potřebují všichni zaměstnanci
odpovídající pracovní podmínky. Jako ohrožující pro peer konzultanta chápou
špatné pracovní podmínky dva dotazovaní, šest jich takovou zkušenost nemá.
Průměrně považují pracovní podmínky jako neohrožující na škále částečně
pozitivní.
Za ohrožující lze při práci peer konzultanta také považovat získání
stigmatizující nálepky, pokud je s pracovní pozicí spojené stigma duševní
nemoci. Pět odpovídajících vyjádřilo obavu ze získání nálepky duševně
nemocného člověka, pokud ve svém životopise přiznají, že pracovali na pozici
peer konzultant. Jako ohrožující průměrně zařadili tuto obavu na škále málo
negativní.
Téma rizika vyvolalo v rozhovorech velkou reakci, proto jsou některé
názory samostatně uvedeny:
Peerka E.: „Taky se mi stane, že se bavím s klientem, který prostě až mi to
udělalo zle. Furt ještě na dva tři dny.“
Peer Z.: „Riziko jako trochu cítím. Tak hlavně dřív jsem si dával pozor na
to, co komu řeknu a teď v poslední době, protože už člověk zapomíná na tu
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opatrnost, tak jsem si všiml, že jsem měl pocit, že jsem řekl něco, co by mohlo být
takový rizikový řekněme. Ono to jde těžko posoudit, co vlastně tomu člověku
ublíží.“
Peerka S. ještě dodala k přetěžování: „Mě pasovali do té funkce sociální
pracovnice, takže jsem ten terénní tým měla vlastně na starosti. Jako nemám na
to dobré vzpomínky na ten první rok, vedlo to k mému relapsu.“
Peer J.: „No, jako to riziko tam je (myšleno navázání hlubšího přátelství)
a musím si přiznat, že se mi jednou stalo, že jsem poskytl soukromé číslo,
a protože mi byl opravdu sympatický a rád jsem se s ním setkával, a že je tady to
nebezpečí, že se dekompenzuje a že mě i mimo pracovní dobu bude to, tak to tady
je a měli bysme si to hlídat.“
Schopnost

sebeochrany

při

práci

peer

konzultanta

je

důležitým

předpokladem pro možnost vykonávat tuto roli v delším časovém horizontu.
Svou vlastní sebeochranu jako nutnost považovalo sedm odpovídajících. Peerka
J. sdělila: „Určitě jsou peeři ohroženi. Spoléhám na to, že to časem dokážou více
rozeznávat. Ty svoje příznaky. Já to na těch svých kolegách viděla, víc si umí
říct, když jim není dobře a co potřebují. I dost často stonali. Ale když to včas
řeknou, že je to dobře. Ale všichni hodnotí, že je pro ně práce peera důležitá, že
je to takhle dobře.“
Jedna peer konzultantka nemá pocit, že by měla dbát na sebeochranu.
Peerka L.: „Nevím, nemyslím si, že bych něco měla zvlášť dělat.“ Průměrně
účastníci zařadili uvědomování si své sebeochrany na škále částečně pozitivní.
Všichni, kteří považovali sebeochranu za důležitou, věděli, jakým
způsobem by se měli chránit. Velikost této znalosti zařadili průměrně na škále
částečně pozitivní. Peerka J. sdělila: „Mě pomáhá víra, modlitby, je to má
duševní hygiena. Každou sobotu si zpíváme, mám šťastné zakončení týdne. Ale už
se stalo, že zemřel klient, zasáhlo mě to. Tak to ale je.“
Všichni dotazovaní měli pocit, že je jejich okolí velmi podporuje ve vlastní
sebeochraně. Podporu okolí hodnotili na škále jako velmi pozitivní. Peerka S.
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vyprávěla o podpoře zaměstnavatelem: „Máme supervize, na kterých jsme řešili
psychohygienu.“ Peer Z. má zase možnost zajít za předem určenou kolegyní:
„Poradit se můžu myslím s kýmkoliv nebo bych zašel za Magdalenou Š.
V extrémním případě bych mohl mít supervizi.“ Vytvoření dobrého zázemí
a podpora od zaměstnavatele je jedním z nejdůležitějších faktorů úspěšného
zapojení peer konzultanta do poskytovaných služeb. Peer J. uvedl: „Máme
supervize zaměřené vyloženě na peery, z kterých já čerpám.“
Každý z peer konzultantů si našel svůj způsob duševní hygieny
a sebeochrany. Peerka J. sdělila: „Myslím, že bych si nepustila k tělu někoho, kdo
by mě moc vyčerpával. Mám právo říct, že už s ním nechci spolupracovat.“
Peerka V. pracuje ve službách již delší dobu, a proto má zkušenosti se
situacemi, které mohou ohrožovat její vlastní zdraví. Peerka V.: „Protože pracuji
na plný úvazek a mám nějaký rodinný život, tak se musím přiznat, že si soukromý
čas střežím a že vzhledem k tomu, že v pomáhajících profesích dělám už skoro
sedm let, v kterých jsem dělala dříve, než jsem byla peer, tak jsem si vědoma, že
to musím mít ohraničený, abych to mohla dělat dlouhodobě a dobře. Takže já si
to hlídám poměrně dobře až možná sobecky, ale já to neberu jako negativní.
A také jsem se naučila nebrat si příliš, nechávat tu zodpovědnost v práci, když
zavírám dveře, a bez toho si myslím, že by se to nedalo dost dobře dělat, aby to
neškodilo i mě zpětně.
Zachování

vlastního

soukromí

i

v otázkách

partnerských

vztahů

a intimností řešila peerka A.: „Díky těm emocím, já prostě třeba nejsem
kamarádka, nicméně s tím člověkem dobře sdílím třeba i to, jestli s někým
chodím, protože na to se mi dost často ptají muži, co jsou u nás ve službě, že by
třeba o mě měli zájem a já je třeba odmítnu, s tím, že chodím s někým. Nebo
s ženama sdílím tyhle partnerský věci docela často i velmi osobní věci, je třeba si
dávat pozor na to, abych se nějak nezranila.“ Peerka A. rovněž zmínila potřebu
zachování vztahů i s lidmi, kteří nemají se sociálními službami či duševním
zdravím nic společného: „Není to úplně jako vyhoření, že bych že by mě ta práce
přestala naplňovat, že by mě nebavila, ale musím si dávat pozor na to, abych
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neztratila úplně soukromí a na to, abych pěstovala sama vztahy s lidmi, kteří se
pohybují v jiných kruzích, než řekněme psychiatrických. Ráda udržuji vztahy se
zdravými lidmi, tak když je práce hodně, tak mám větší potřebu vztahů mimo
práci, a pak toho mám celkově moc ve svém životě. To znamená, jak v práci, tak
ve svém volném čase, tím jak se snažím realizovat mimo to zaměstnání, tak
zjišťuji, že pro mě vlastně čas začíná být drahý.“
Mezi odpočinkové aktivity odpovídající uvedli – peerka S: „Na týden jsem
jela do Jeseníku za kamarádkou a strašně mi to pomohlo, nabilo mě to.„, peer J.:
„Vím, že mi třeba udělá dobře, když jdu hrát volejbal nebo se jdu projít někam
pryč, ale mám rodinu i další povinnosti, takže to vždycky nejde.“, peerka E.: „Jdu
si lehnout, jdu se vyspat, to mi pomůže a pak se jdu s pejskem projít do lesa,
takže takový jako vypnout a nemyslet na nic.“ A peerka L. uvedla: „Pracuju na
zahrádce, setkám se s kamarádkama nebo jsem doma, to mi dělá dobře.“
Za největší hrozbu pro sebe vnímá peerka S. konflikty v týmu: „Mě
nedělají problémy pacienti, já si musím hlídat ten team, aby mě nerozhodil ten
tým. Jestli by mě bylo něco schopno rozhodit, tak by to byl konflikt třeba s někým
z týmu nebo něco takového. Pacienti ne, pacienti jsou v pohodě, dokonce mě
nabíjí, když s nima mluvím.“

Shrnutí
Pro dotazované peer konzultanty je charakteristické, že mezi jejich
zkušenosti s duševním onemocněním patří zhoršení rodinných vztahů a pokles
životní úrovně. V důsledku své nemoci ztratili zaměstnání a dosažené pracovní
pozice. Problémy najít odpovídající zaměstnání s kvalifikovanou prací zažívají
i po stabilizaci nemoci. Všichni dotazovaní zažili v době své nemoci pocity
opuštěnosti, neporozumění a zároveň ztratili mnohé vztahy s ostatními lidmi.
Poznali, že solidarita okolí s lidmi s duševním onemocněním je nízká, zájem
o nemocné je malý. Duševní nemoc je stále stigmatizována. Nemocní lidé mají
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po stabilizaci nemoci bez podpory okolí malou možnost vlastní seberealizace,
nepříznivou perspektivu. Také podpora okolí ve vlastním zotavení je nízká.
Prožité zkušenosti s duševní nemocí a jejími dopady na život dotazovaných
umocnili potřebu pomoci lidem se stejnými problémy. Všichni dotazovaní sami
vyhledávali možnosti pomáhání ještě před tím, než se stali peer konzultanti.
Jejich úsilí však bylo limitováno vlastní problematickou situací.
Potřeba pomoci lidem se stejnou zkušeností s duševní nemocí vedla některé
účastníky rozhovoru k tomu, že vystoupili ze své anonymity bez ohledu na
možnou stigmatizaci a sdělovali své zkušenosti v médiích, na přednáškách či
natočili destigmatizační video.
Jednou z možností sdílení a vzájemné podpory lidí s obdobnými problémy
je zakládání svépomocných skupin. Většina dotazovaných se shodla, že
svépomocné skupiny jsou potřebné, ale že žádnou ve svém okolí neznají a v době
svých problémů ji neměli možnost využívat. Pro přijetí role peer konzultanta
uvažují o možnosti vlastní angažovanosti v založení a vedení svépomocné
skupiny (jedna účastnice rozhovoru tak již učinila).
Přijetí role peer konzultanta považují dotazovaní za možnost restartu jejich
pracovní kariéry a zároveň uspokojení vlastní potřeby pomáhat lidem s duševním
onemocněním. Peer konzultant pracuje s klienty v přímé péči, způsob práce si
převážně určuje sám. Dotazovaní se shodují, že považují za důležité při práci
s klientem projevovat zájem o jeho život a podporovat jej v hledání silných
stránek. Také sdílení vlastního příběhu je základem práce s klientem. Peer se
stává dobrým příkladem, dodává naději a radí. Dotazovaní považují za důležité
vytvoření důvěrného prostředí, většina spojuje se sdílením oboustrannou
vzájemnost a otevřenost.
Vztah peer konzultanta a klienta se pohybuje na rozhraní přátelství
a profesionality. Dotazovaní s touto skutečností pracují podle svého uvážení.
Většina prožívá vzájemný vztah velmi intenzivně, částečně si kontrolují odstup,
někdy mívají problém kontrolovat si udržení hranic.
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Nastavení hranic ve vztahu s klientem považují dotazovaní pro jejich
pracovní roli za důležitý faktor, přesto přiznávají, že v některých případech tyto
hranice překračují. Důvodem bývá velká odhodlanost pomáhat klientům.
Dotazovaní peer konzultanti uvedli vlastní snahu o zotavení, na které stále
pracují. K této snaze také motivují své klienty. Někteří mají pocit, že klienti
projevují malou snahu o vlastní zotavení a řešení problémů, a proto se je snaží
motivovat vlastním příkladem. Malá motivovanost klientů je vnímána jako
důsledek dopadů nemoci na život nemocného, které vedou k rezignaci a malé
snaze usilovat o změnu.
Pracovní pozice peer konzultant není uznávanou profesí, ale protože
zahrnuje přímou práci s klientem, která může ovlivňovat jeho kvalitu života, jsou
na peer konzultanty kladeny požadavky jako na plnohodnotnou profesi. Většina
dotazovaných si uvědomuje odpovědnost spojenou s prací s klienty, pro některé
je tento fakt tíživý. Malá definovanost odpovědnosti je vnímaná jako negativum,
které znejišťuje.
Také činnosti, které peer konzultanti vykonávají, jsou podle dotazovaných
nedostatečně definované. Tento fakt jim příliš nevadí, naopak oceňovali možnost
velké samostatnosti a svobody při práci. Zároveň přiznávali, že jsou ochotni pro
blaho klienta pracovat velmi intenzivně i nad rámec svých povinností.
Pro práci peer konzultanta se nevyžaduje nějaká konkrétní úroveň vzdělání.
Většina dotazovaných považuje výši vzdělání za důležitou a zároveň si myslí, že
je důležité další profesní vzdělávání zejména v oblasti komunikace a práce
s klientem. Podle dotazovaných by úspěšný peer měl mít vlastní zkušenost se
zotavením, měl by být sociálně zdatný, měl by umět nahlížet na svou nemoc
a měl by vědět, jakým způsobem odpočívat.
Dotazovaní se shodli, že je pro ně problematika dalšího vzdělávání
naléhavým tématem a že cítí touhu po větší profesionalitě a budoucím uznání
jejich zkušeností pro další pracovní kariéru.
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Přestože pracovní náplň peer konzultanta je nedostatečně definovaná,
všichni dotazovaní se shodli na tom, že dobře znají poslání, které se s pozicí pojí.
Shodli se také na tom, že se při práci řídí obdobnými hodnotami, podle kterých
se rozhodují a řídí. Těmito hodnotami jsou: víra v Boha, naděje, úcta k životu,
otevřenost, pravdivost, víra v zotavení, vzájemnost.
S pracovní pozicí peer konzultant se pojí rizika, která můžou negativně
ovlivnit zdravotní stav pracovníka. Jedná se především o přetěžování jinou prací,
které může mít negativní vliv na spokojenost či způsobovat stres. Rovněž
překračování hranic ve vztahu s klientem může vést k vlastnímu ohrožení kvality
života peer konzultanta. Ohrožující může být také prožívání stresu a stresových
situací při práci s klientem. Negativně mohou působit taktéž špatné pracovní
podmínky nebo vztahy na pracovišti. Dotazovaní uvedli, že mají na pracovišti
odpovídající podporu a pomoc, které napomáhají zmírňovat tato rizika.
S pracovní pozicí se pojí rovněž stigmatizující nálepka, neboť se pojí s duševním
onemocněním.
Dotazovaní se shodli, že zavádění peer konzultantů do služeb duševního
zdraví neznamená profesionalizaci nemoci, ale jedná se o nabízení vzájemnosti,
motivace a zkušeností.

7.6.2. Paradigmatický model
K vyhodnocení výsledku výzkumu tohoto úseku disertační práce bude
použito axiální kódování, které je jedním z postupů metody zakotvené teorie.
Axiální kódování skládá novým způsobem údaje zjištěné v předchozích
postupech. V zakotvené teorii se spojují subkategorie s kategoriemi do souboru
vztahů, který určuje příčinné podmínky, jev, intervenující podmínky, strategie
jednání a interakce a následky (Strauss a Corbin, 1999). V tomto výzkumu budou
stejným způsobem spojeny jednotlivé indikátory získané z rozhovorů s poznatky
získanými z ostatních výzkumných částí.
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Příčinná podmínka je událost nebo případ, který vede ke vzniku nebo
výskytu jevu. Jev je ústřední myšlenka, událost, dění, případ, na který se
zaměřuje soubor zvládajících nebo ovládajících jednání nebo interakcí nebo
k němuž má tento soubor jednání nějaký vztah. Kontext je konkrétní soubor
vlastností, které jevu náleží a je zároveň souborem podmínek, za nichž jsou
uplatňovány strategie jednání nebo interakce určené ke zvládání, ovládání,
vykonávání nebo reagování na určitý jev. Za intervenující podmínky jsou
považovány široké a obecné podmínky, které ovlivňují strategie jednání nebo
interakce (čas, prostor, kultura, ekonomický status, stav techniky, zaměstnání,
historie a individuální biografie). Metoda zakotvené teorie je založená na
studování jednání nebo interakce jednotlivců, skupin či kolektivů. Jednání nebo
interakce jsou vždy zaměřené na zvládání, ovládání, vykonávání nebo reagování
na nějaký jev tak, jak se vyskytuje v určitém kontextu nebo v konkrétním
souboru percipovaných podmínek (Strauss a Corbin, 1999).
Z výsledků výzkumu vyplývají dvě úrovně, které ovlivňují etickou rovinu
spojenou se zaměstnáváním peer konzultantů ve službách pro lidi s duševním
onemocněním. Obě úrovně jsou blíže popsány pomocí paradigmatického
modelu. První úrovní je jev „nemocný pomáhá stejně nemocným lidem“, druhou
rovinou je „institucionalizace vzájemné pomoci formou pozice peer konzultant“.

141

7.6.2.1. První paradigmatický model
Tab. č. 5 První paradigmatický model
Nemocný pomáhá stejně nemocným.

Jev
Podmínky
Příčinné podmínky

Intervenující podmínky

Kontextuální podmínky

Zkušenost s nemocí – dopady, život v komunitě – podpora
znovuzačlenění, společenská solidarita.
Podpora a pomoc lidem s duševním onemocněním poskytovaná
státem, komunitou, jednotlivci.
Fáze vlastního zotavení, osobnostní nastavení, altruistické
nastavení, změna hodnotového žebříčku

Strategie
Přijetí role peer konzultanta, zapojení do svépomocných aktivit.
(akce a interakce)
Zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním, zlepšení
kvality života peer konzultanta, pozitivní přínos pro život

Následky

v komunitě.

Příčinné podmínky vzniku jevu – nemocný pomáhá stejně nemocným lidem
Všichni respondenti se shodli na tom, že vlastní zkušenost s nemocí
a důsledky, které to mělo pro jejich život, jsou významným faktorem, který je
přiměl pomáhat stejně postiženým lidem. Lidé s duševním onemocněním se ve
větší míře cítí opuštěni celou společností a to po dlouhou dobu. Zároveň trpí
pocity neporozumění a ztrátou vztahů i v blízkém okolí. Respondenti se také
velmi často setkali a setkávají se stigmatizací, se kterou souvisí malá solidarita
komunity s nemocným člověkem (nezájem o situaci a uspokojení základních
potřeb

nemocného,

nízká

podpora

v překonávání

následků

nemoci).

Se stigmatizací duševně nemocných úzce souvisí problémy spojené s hledáním
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zaměstnání, které by odpovídalo vzdělání a schopnostem nemocného člověka.
Respondenti mají zkušenost, že jsou velmi často z důvodů zkušenosti s nemocí
odmítáni a není jim dána příležitost.

Kontextuální podmínky
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že pro všechny respondenty je v jejich životě
důležité pomáhat ostatním lidem, zejména lidem s duševním onemocněním.
Většina respondentů uvádí, že se pomáháním zabývali ještě předtím, než se stali
peer konzultanti. Tito respondenti zároveň vysvětlují, jak svou touhu realizovali.
Na otázku, zda by pomáhali i v případě odchodu z pozice peer konzultant,
všichni respondenti odpověděli, že ano, ale v menší míře. Míra pomoci ukazuje
na interakci mezi možností pracovat jako peer konzultant a množstvím pomoci
stejně postiženým lidem. Vlastním pozorováním i z odpovědí respondentů
vyplývá, že peer konzultanti, u kterých není pomáhání vnitřní potřebou a kteří
tuto roli berou jen jako zaměstnání, svou roli nedokáží naplnit. Mají např.
problém navazovat kontakt s klientem a neumějí získat potřebnou důvěru klienta.
Tito peer konzultanti po krátké době ze zaměstnání odcházejí.
Významnou roli v kontextu k jevu pomáhání stejně nemocným lidem hraje
přístup k vlastnímu zotavení toho, kdo pomáhá. Respondenti se shodují v tom, že
je důležité pochopit a přijmout svou vlastní nemoc a zároveň si být vědom, že je
nutné stále usilovat o vlastní zotavení.
Respondenti se rovněž shodují a vlastní pozorování to potvrzuje, že potřebu
pomáhat ovlivňuje změna vnímání hodnotového žebříčku, která nastala
v souvislosti se zkušeností s duševním onemocněním a jeho následků (např. víra
v Boha, vážení si vlastního života, uvědomění si potřebnosti druhých lidí).
Pomáhání však může přinášet i jistá rizika. Jak z rozhovorů vyplývá, někteří
peer konzultanti, přestože vědí o rizicích, která mohou vznikat překračováním
nastavených hranic vztahu (např. poskytováním soukromého čísla mobilu),
v případě pocitu, že klient potřebuje více jeho pomoci, tyto hranice překračují
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(např. kontaktování v době volna). Tuto situaci zmínilo sedm respondentů
z osmi. Čtyři respondenti pak uvedli, že se již setkali se situací, která jim zhoršila
jejich zdravotní stav. Přílišná snaha pomáhat tak může ohrožovat samotného
pomáhajícího. Ve dvou případech byla ochota pomáhat také využívána k jiným
pracem u zaměstnavatele, než jaké má v „náplni“ peer konzultant. U jedné
respondentky tato přetěžování způsobilo relaps nemoci.

Intervenující podmínky
Intervenující podmínky popisuje matice podmiňujících jevů. Nejvzdálenější
úroveň od úrovně jednání související s jevem zachycuje podmiňující vlivy, které
jsou jednání nebo interakci nejvzdálenější. Čím blíže k úrovni jednání související
s jevem, tím jsou podmiňující vlivy, které se sekvence jednání nebo interakce
dotýkají bližší (Strauss a Corbin, 1999).
Podmínky jsou rozděleny na dva základní typy podmiňujících kontextů
(k jejich určení byla využita všechna dosavadní zjištění): systémový kontext
a kontext pomáhání. Systémový kontext se týká podmínek, za nichž pozice peer
konzultanta existuje. Tyto podmínky souvisí se systémem péče o duševní zdraví
v širším smyslu a zapojení peer konzultantů v tomto systému. Kontext pomáhání
popisuje podmiňující vlivy, které náležejí přímo jevu spojenému s úrovní jednání
a interakce.

Tab. č. 6 Matice podmiňujících vlivů – první paradigmatický model
Úroveň péče o duševní zdraví se odlišuje podle vyspělosti
jednotlivých zemí. Zapojení peer konzultantů souvisí s psychiatrickou
reformou, která upřednostňuje individuální péči podle potřeb
Mezinárodní úroveň

nemocného,

na

které

se

podílejí

multidisciplinární

týmy.

V reformovaných systémech je ústavní péče využívána jen u akutních
projevů nemoci po nezbytně nutnou dobu. I v době hospitalizace
nemocného doprovází peer konzultant. Zapojení peer konzultantů
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není běžnou samozřejmostí, jedná se o proces, který je teprve na
počátku.

Reforma

bývá

v interakci

s centrálně

řízenou

destigmatizační kampaní.
V Česku je doposud nejvíce využívána ústavní péče, i když se
v rámci probíhající reformy objevují ojedinělé multidisciplinární
týmy. V roce 2012 se prostřednictvím projektu realizovaného
Centrem pro rozvoj duševního zdraví začali do péče zapojovat první
Národní, státní úroveň

peer konzultanti, převážně v sociálních službách (Centrum, 2015).
V současnosti působí i několik peer konzultantů v psychiatrických
nemocnicích. Jedná se stále o novinku, ale odborná veřejnost již tuto
pozici zná. Celorepubliková koordinovaná destigmatizační kampaň
nikdy neproběhla, vždy se jednalo jen o regionální aktivity.
Psychiatrická péče ve zdravotnictví a sociální služby fungují
odděleně. Ve zdravotnictví mají peer konzultanti spíše status

Oblast

terapeuta, v sociálních službách pracovníka v sociálních službách.
Peer konzultant není profesí, která je uznaná v Národní soustavě
povolání. Zaměstnávání peer konzultantů nemá státem garantovaná
pravidla. Organizace samy dělají destigmatizační akce.
Organizace, které zaměstnávají peer konzultanta, tak činí
z vlastního přesvědčení o užitečnosti této pozice. Protože pozice
nemá přesné vymezení, organizace většinou sama řeší zapojení peer

Úroveň organizací a

konzultantů a případné problémy, které mohou vznikat. Hybatelem

institucí

v této problematice je Centrum pro rozvoj duševního zdraví, které
vydává brožury a nabízí podporu. Organizace však mohou
zaměstnávat peer konzultanty bez jakékoliv přípravy tzv. na vlastní
pěst.
Peer se stává součástí týmu odborníků. Peer spolupracuje
s týmem,

kterému

může

poskytovat

cenné

informace

Sub-organizační, sub-

o problémech klienta. Tým poskytuje peerovi podporu. Někdy se

institucionální úroveň

stává, že tým peera vyčleňuje a nebere jako sebe rovného. Někdy
může být peer využíván i k jiným pracím. Existuje jen velmi málo
svépomocných skupin pro lidi s duševním onemocněním.
Peer pracuje ve spolupráci s různými skupinami. S vlastním

Skupina, jednotlivec,

týmem, s rodinou klienta, s lékaři, se skupinou klientů. Peer odhaluje

kolektiv

svůj příběh, informuje o svých prožitcích v době nemoci i po ní,
s cílem zvýšit informovanost ostatních lidí o situaci lidí s duševním
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onemocněním. Někteří peeři se věnují přednáškám na veřejnosti
nebo natáčení destigmatizačních videí. Respondenti nespojují žádná
rizika s přiznáním k nemoci, naopak někteří zaznamenali kladný
ohlas, který je dále motivoval. Někteří odborníci (psychiatři,
zdravotní

sestry,

sociální

pracovníci)

spolupracují

s peer

konzultantem zprvu s despektem, po vzájemném pochopení nastává
oboustranně výhodná spolupráce. Peer konzultanti by rádi zakládali
svépomocné skupiny, zatím se to moc nedaří.
Peer konzultant navazuje blízký vztah s klientem, který je na
rozhraní přátelství a profesního vztahu. Peer by měl usilovat
o vlastní zotavení. Peer motivuje klienta na cestě jeho zotavení.
Interakce

Vzájemně sdílejí své zkušenosti s nemocí. Hlavním nástrojem práce
peera je komunikace. Peer by měl udržovat hranice vztahu a pečovat
o vlastní psychohygienu, aby přílišnou snahou pomáhat neohrožoval
sám sebe. Za nejsilnější hodnoty v práci peera jsou považovány:
naděje, víra v uzdravení, pravdivosti, otevřenost. (viz Rozhovory)
Na základě vlastní zkušenosti s nemocí touží jedinec pomáhat
stejně postiženým lidem. Pomáhat může sám bez zastřešení institucí

Jednání související s

nebo se může stát peer konzultantem v organizaci zabývající se

jevem

sociálními nebo zdravotními službami v oblasti duševního zdraví.
I když pracovních pozic peer konzultant je v současnosti málo, stále
přibývají. (viz Rozhovory)
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Strategie jednání
Všichni dotazovaní peer konzultanti realizovali svou potřebu pomáhat ještě
před tím, než se stali peer konzultanty. Jejich strategií bylo pomáhání
kamarádům, se kterými se seznámili především v nemocnici. Možnost pomoci
byla omezená, pomáhající např. pomohli řešit sociální dávky, hlídání dětí,
„vytažení“ z postele. Pomáhající musel nejprve zabezpečit svoje životní potřeby,
až ve zbývajícím čase mohl pomáhat. Když se naskytla možnost pomáhat v rámci
zaměstnání, o pozici usilovali. Tím zvětšili svou možnost pomáhání a zároveň
vyřešili své finanční zabezpečení.
V době, kdy má pomáhající možnost pracovat jako peer konzultant využívá
k pomoci ideu profese. Idea je založena na vzájemné podpoře v procesu zotavení.
S ohledem na to, v jaké fázi zotavení se klient nachází, peer konzultant motivuje
klienta (hledání silných stránek, projevení zájmu o život klienta) ve snaze řešit
svou životní situaci. K nejčastějším činnostem peer konzultanta patří komunikace
s klientem, sdílení, zájem o život klienta, předávání naděje, motivace.
Další strategií jednání je zapojení do svépomocných skupin. I když peer
konzultanti většinou tvrdí, že neznají fungující svépomocné skupiny pro duševně
nemocné a že je pro ně těžké je zakládat, shodně tvrdí, že by je rádi zakládali a
vedli, protože je považují za důležité v pomoci duševně nemocným lidem. Za
svépomoc lze považovat také vzájemnou podporu mezi jednotlivci, se kterou
mají zkušenost všichni respondenti. Shodně uvádějí, že tato podpora má velmi
omezené možnosti.
Z výzkumu vyplývá, že peer konzultanti dříve než začali zastávat tuto
pozici, neznali možnost zapojení se do svépomocných skupin, to se však změnilo
získáváním profesních znalostí. Úspěšnost zakládání svépomocných skupin je
doposud malá, ale téměř všichni respondenti uvažují, že se v budoucnosti do této
aktivity zapojí, a proto lze očekávat, že se v budoucnosti zlepší.
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Následek
Pomáhání, které je motivováno vlastní zkušeností a které je realizováno
formou vykonávání pracovní pozice peer konzultant, má významný vliv na
zlepšení kvality života lidí, kteří tuto pomoc přijímají. Toto pomáhání je
procesem, který motivuje příjemce k vlastní aktivizaci, nejedná se o pasivní
formu pomoci. Pomáhání také obohacuje samotného peer konzultanta a má vliv
i na tým, kterého je součástí. Potřeba pomáhat přesahuje také do komunity, tím
že se peer dobrovolně zúčastňuje různých přednášek či tvorby propagačních
materiálů (např. destigmatizační video).
Výzkum provedený Centrem pro rozvoj duševního zdraví v roce 2015
uvádí:
„1) Peer konzultanti představují přidanou hodnotu pro klienty služeb.
2) Profesionální týmy profitují ze zapojení peer konzultantů jako
plnohodnotných členů týmu se specifickou rolí.
3) Peer konzultanti získávají zkušenosti v nové pracovní roli, využitelné pro
jejich další osobnostní růst.“ (CPRDZ, 2015, str. 4).

Z etického hlediska lze konstatovat, že lidé se zkušeností s duševní nemocí,
kteří se na základě svých zkušeností rozhodnou pomáhat stejně postiženým lidem,
představují významný fenomén v existenci lidské společnosti. Pozice peer
konzultanta je sice placenou pracovní pozicí, ale její základy vycházejí ze
solidarity a altruismu jejích nositelů. Jedna z respondentek uvedla: „Pro pomoc
druhým jdeme s kůží na trh“.
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7.6.2.2. Druhý paradigmatický model
Tab. č. 7 Druhý paradigmatický model
Institucionalizace vzájemné pomoci – institucionalizace pozice

Jev

peer konzultant

Podmínky
Příčinné podmínky

Intervenující podmínky

Kontextuální podmínky

Individualizace společnosti, malý zájem komunity o lidi
s duševním onemocněním, reforma psychiatrické péče
Pracovní pozice není uznávanou profesí, nemá specifikovanou
pracovní náplň a vzdělání, odborná veřejnost pozici již zná
Požadavky pozice – odpovědnost, samostatnost, kompetentnost,
sebeochrana; ohrožení, odpovědnost organizace
Přímá péče - vztah s klientem, nastavení hranic vztahu, motivace

Strategie (akce a

klienta, sdílení, proces zotavení; společné hodnoty peer

interakce)

konzultantů,

spolupráce

s týmem,

prezentace

zkušeností

v komunitě (destigmatizace)
Zlepšení kvality života lidí s duševním onemocněním, vytvoření
Následky

nových pracovních příležitostí pro lidi s duševním onemocněním,
snížení nákladů systému péče

Příčinné podmínky jevu – institucionalizace pozice profese peer konzultant
Současná společnost se vyznačuje velkou mírou individualizace, ale
zároveň je provázána složitou sítí vzájemné závislosti. Sociální solidarita
s duševně nemocnými lidmi se uskutečňuje převážně prostřednictvím státního
systému péče.
Z rozhovorů s respondenty vyplývá, že v rámci komunity panuje mezi členy
malý zájem o potřeby lidí s duševním onemocněním a existuje jen malá podpora
ve snaze o znovuzačlenění nemocných zpět do běžného života. Dopady nemoci
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postihují také jednotlivé rodiny, které v některých případech své nemocné členy
opouštějí. V některých regionech existují svépomocné skupiny (např. v rámci
organizace Sympathea nebo Ledovec), ale v malé míře, např. v Jihočeském kraji
není známá žádná svépomocná aktivita (čerpáno z poznatků vlastní praxe).
Duševní onemocnění je v povědomí lidí stále stigmatizováno. Všichni
respondenti uvedli, že mají se stigmatizací zkušenost. I proto se cítili ve své
nemoci opuštění a zapomenutí na okraji společnosti. Pokud společnost nedokáže
svým duševně nemocným lidem přirozeně poskytnout běžnou lidskou
sounáležitost a solidaritu, poskytuje je prostřednictvím institucionalizované
pozice peer konzultant.

Kontext
Situace ve státem financované péči, která se zaměřuje na pomoc a podporu
v návratu do běžného života v komunitě, není uspokojivá. Podle statistických
údajů z roku 2015 psychiatrickou péči v přirozeném prostředí nemocných
v současnosti v České republice nabízí 1012 psychiatrických ambulancí (z toho
907

se

specializací

v oboru

Psychiatrie),

124

klinických

psychologů

a 19 adiktologických ambulancí. V psychiatrických ambulancích je ročně
ošetřeno cca 650 tis. pacientů, na jednu ambulanci pak připadá průměrně
630 pacientů. Ambulance nemají nastavenou spádovost, a proto vykazují
několikaměsíční čekací doby. Během dne je navštíví přibližně 40 pacientů. Např.
v Jihočeském kraji, bylo podle nejdostupnějších statistických údajů v roce 2015
ošetřeno 2470 osob s diagnózou schizofrenie, 5003 s poruchou nálad
a 1498 s poruchou osobnosti (ÚZIS, 2015). Podle kvalifikovaných odhadů
nizozemských výzkumníků potřebuje psychosociální rehabilitaci cca 60% osob
se schizofrenií, 25% osob s afektivní poruchou a cca 10% s poruchou osobnosti.
V rámci tohoto kraje se tak jedná o 2881 osob. Registrované sociální služby pro
lidi s duševním onemocněním poskytuje v kraji několik organizací, za
nejvýznamnější lze považovat organizace sdružené ve FOKUSu ČR, z.s.
(FOKUS České Budějovice, z.ú., FOKUS Písek, z.ú., FOKUS Tábor, z.s.,).
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Jedná se o organizace, které mají s podporou lidí s duševním onemocněním
dlouholeté zkušenosti. Sociální služby poskytují ambulantní i terénní formou.
V roce 2017 poskytly služby cca 800 klientům. Uvedené statistiky vypovídají
o velké potřebnosti návazných služeb, které však mají nedostatečné kapacity
a státem poskytovaná péče tudíž nepokrývá všechny potřebné. V současnosti
probíhá transformace psychiatrické péče, která si klade za cíl tuto situaci zlepšit
(působení peer konzultantů je její součástí).
Pracovní pozice peer konzultant vznikla jako reakce na chybějící
mezilidské vztahy v rámci společenství. V Česku však není uznávanou profesí
v Národní soustavě povolání. K vykonávání této pozice není předepsané žádné
vzdělání, příprava na tuto pozici není vyžadována, za důležitou se považuje
vlastní zkušenost s duševní nemocí a vlastní přijetí této nemoci. Z rozhovorů
vyplývá, že pro respondenty je důležité mít možnost různých školení, zejména
v oblasti komunikace a psychiatrické minimum. Peer konzultant je specifická
pracovní pozice, oproti ostatním pozicím v pomáhajících profesích, jedna
z respondentek to upřesnila: „Neboť psychicky nemocný člověk pracuje
s psychicky nemocným člověkem“. I když existují snahy brát peer konzultanty
jako rovnocenné pracovníky, stále se nesmí zapomínat na fakt, že mohou být
zranitelní při jakémkoliv psychickém i fyzickém přetížení. Poslání pozice je
předem definované (předávání naděje na zotavení prostřednictvím sdílení
vlastního příběhu), ale pracovní náplň není přesně popsána.
S pozicí peer konzultant jsou spojena také nějaká rizika a ohrožení.
Důležitým aspektem budování vztahu s klientem je nastavení bezpečných hranic.
Podle výpovědí respondentů považují nastavení hranic za důležité, ale zároveň
připouštějí jejich občasné překračování i s vědomím vlastního ohrožení. Dalším
důležitým hlediskem je využívání peer konzultantů k jiným pracím v organizaci.
I když se tento jev podle respondentů vyskytuje minimálně, s nízkou frekvencí,
tak pokud situace nastane, můžou mít následky. Jedna z respondentek uvedla, že
nadměrné přetížení jinou prací u ní způsobilo relaps nemoci. Existence ohrožení
vyžaduje od peer konzultantů schopnost sebereflexe a sebeochrany. Velkou roli
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v prevenci rizik hraje jejich znalost a uvědomění odpovědnosti na straně
zaměstnavatele.

Intervenující podmínky
Intervenující podmínky popisuje matice podmiňujících jevů. Nejvzdálenější
úroveň od úrovně jednání související s jevem zachycuje podmiňující vlivy, které
jsou jednání nebo interakci nejvzdálenější. Čím blíže k úrovni jednání související
s jevem, tím jsou podmiňující vlivy, které se sekvence jednání nebo interakce
dotýkají bližší (Strauss a Corbin, 1999).
Podmínky jsou rozděleny na dva základní typy podmiňujících kontextů
(k jejich určení byla použita všechna dosavadní zjištění): systémový kontext
a kontext profese. Systémový kontext se týká podmínek, za nichž pozice peer
konzultanta existuje. Tyto podmínky souvisí se systémem péče o duševní zdraví
v širším smyslu a zapojení peer konzultantů v tomto systému. Kontext profese
popisuje podmiňující vlivy, které náležejí přímo jevu spojenému s úrovní jednání
a interakce.
Tab. č. 8 Matice podmiňujících vlivů - druhý paradigmatický model
Úroveň péče o duševní zdraví se odlišuje podle vyspělosti
jednotlivých zemí. Zapojení peer konzultantů souvisí s psychiatrickou
reformou, která upřednostňuje individuální péči podle potřeb
Mezinárodní úroveň

nemocného. V některých zemích je pozice peer konzultant uznávanou
profesí. Např. v Nizozemí patří pozice peer konzultant mezi uznané
pracovní pozice v rámci financovaní zdravotně-sociálních služeb.
(pozn. vlastní zkušenost ze zahraniční stáže)
V roce 2012 se prostřednictvím projektu realizovaného Centrem
pro rozvoj duševního zdraví začali do péče zapojovat první peer

Národní, státní úroveň

konzultanti, převážně v sociálních službách (Centrum, 2015).
V současnosti působí i několik peer konzultantů v psychiatrických
nemocnicích. Jedná se stále o novinku, ale odborná veřejnost již tuto
pozici zná. Pro financování této pozice v sociálních službách je
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výhodné,

aby

pracovníci

měli

rekvalifikaci

na

pracovníka

v sociálních službách.
Psychiatrická péče ve zdravotnictví a sociální služby fungují
Oblast

odděleně. Ve zdravotnictví mají peer konzultanti spíše status
terapeuta, v sociálních službách pracovníka v sociálních službách.
Peer konzultant není uznaný v Národní soustavě povolání.
Organizace, které zaměstnávají peer konzultanta, tak činí
z vlastního přesvědčení o užitečnosti této pozice. Protože pozice
nemá přesné vymezení, organizace většinou sama řeší zapojení peer

Úroveň organizací a

konzultantů a případné problémy, které mohou vznikat. Hybatelem

institucí

v této problematice je Centrum pro rozvoj duševního zdraví, které
vydává brožury a nabízí podporu. Organizace však mohou
zaměstnávat peer konzultanty bez jakékoliv přípravy tzv. na vlastní
pěst.
Zaměstnavatelé, kteří zaměstnali peer konzultanta v rámci projektu

Sub-organizační, subinstitucionální úroveň

Centra pro rozvoj péče o duševní zdraví, získali informační materiály
a školení. Tito mají představu o ideji pozice i pracovní náplni, přesto
peer konzultanti mají rozdílné podmínky. Zaměstnavatelé mimo
projekt existují, ale v této práci nejsou uvedeni.
Všichni respondenti potvrdili, že jsou součástí týmu odborníků.
Každý má nadřízeného, který na jeho práci dohlíží. V sociálních
službách týmy získali možnost přípravy týmů na začlenění nové

Skupina, jednotlivec,

pozice, tyto týmy poskytují svému peerovi podporu. Ve zdravotnictví

kolektiv

si peeři musejí dle respondentů uhájit své postavení sami, také
možnost supervize je zde malá. Peer konzultanti se snaží vzájemně
setkávat a zakládat svépomocné skupiny, ve kterých by mohli sdílet
své zkušenosti.
Při nástupu do pracovní pozice mají peer konzultanti možnost
využívat školení (zatím je v rámci svých projektů poskytuje Centrum

Interakce

pro rozvoj péče o duševní zdraví). Náplň práce si dle respondentů
určují sami. Někteří peer konzultanti mají možnost využívat
supervize.
Pracovník toužící pomáhat stejně postiženým lidem. Jeho

Jednání související s

předpokladem je vlastní zkušenost, dobré komunikační dovednosti,

jevem

práce na vlastním zotavení. Jedná se o pracovní příležitost, někdy
restart vlastního života.
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Strategie jednání
Strategií jednání peer konzultanta je navázat blízký, někdy až důvěrný vztah
s klientem, kterým zaplní chybějící místo v mezilidských vztazích, v lidské
sounáležitosti. Cílem práce peer konzultanta je aktivizace klienta, která směřuje
k postupnému začleňování zpět do běžného života v komunitě. Peer konzultant
motivuje klienta především tím, že se zajímá o jeho život, pomáhá mu nalézat
jeho silné stránky (např. rozvíjení schopnosti ručních prací), podporuje ho
v aktivizaci. Významnou roli hraje vzájemné sdílení osobních příběhů.
K úspěšnému působení peer konzultanta v organizaci poskytuje zaměstnavatel
odpovídající zázemí a nastavuje pravidla, která snižují rizika.

Následek
Zavádění pracovní pozice peer konzultant do služeb přispívá ke zlepšení
kvality života lidí s duševním onemocněním a jejich blízkému okolí, zároveň
představuje nové pracovní příležitosti, které pro některé pracovníky představují
nový pracovní „restart v kariéře“.
Současná společnost trpí nedostatkem mezilidské komunikace a oslabující
sounáležitostí. Tomu odpovídá potřeba zavádět novou pracovní pozici - peer
konzultant do zdravotně-sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním.
S tím je také spojená velká angažovanost některých neziskových organizací
a jejich představitelů, kteří usilují o to, aby se pozice stala běžnou součástí péče,
která bude zahrnuta do státem garantovaného systému. Důvodem úsilí je snaha
o zlepšení péče, která povede k návratu do běžného života. Jedná se o fenomén,
který přispívá k posílení sociální soudržnosti, prostřednictvím zlepšení kvality
života duševně nemocných lidí. Respondent usuzoval: „Peerování nahrazuje
běžné lidské soužití (povídání, sdílení, kamarádství) a pomáhání, ale jestli to
v běžném životě chybí, tak je to v pořádku.“
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7.6.3. Centrální kategorie – potřeba pomáhání
Odpověď na hlavní výzkumnou otázku bude zodpovězena pomocí
selektivního kódování, v rámci kterého jsou znovu všechny kategorie a pojmy
přehodnoceny (Strauss a Corbin, 1999). Spojením člověka se zkušeností
s duševním onemocněním a organizace poskytující sociální (zdravotní) služby
vzniká nový fenomén, při kterém nemocný člověk pomáhá stejně nemocnému.
V celkovém kontextu je institucionalizace pozice odpovědí na chybějící
vzájemnou pomoc a komunikaci v mezilidských vztazích v moderní společnosti.
O zavádění pozice peer konzultanta usilují zejména neziskové organizace, které
usilují o změnu v přístupu péče o lidi s duševním onemocněním, která lépe
odpovídá individuálním potřebám a situaci klienta. Propojení organizací, které
usilují o modernizaci služeb a lidí se zkušeností s nemocí, kteří chtějí pomáhat
stejně postiženým, má pozitivní dopad na život lidí s duševním onemocněním
a zároveň přispívá ke zlepšení společenské sounáležitosti a tím i ke zlepšení
kvality života celé společnosti.
Společnou centrální kategorií je „potřeba pomáhání“. Pro oslovené
respondenty (praktikující peer konzultanty) je pomáhání velmi důležité, navzdory
vlastním

obtížím

spojených

s nemocí.

Také

u

manažerů

organizací

zaměstnávajících peer konzultanty je spojujícím motivem pomáhání, zejména ve
smyslu pomoci zlepšit životy lidí s duševním onemocněním (viz focus groups).
Spojením obou dochází k rozšíření možností pomáhání, které mohou ovlivnit
více subjektů. Výzkumem byly identifikovány vlastnosti pomoci a byl jim určen
dimenzionální rozsah viz Tab. č. 9.
Tab. č. 9 Vlastnosti pomoci
Potřeba pomáhat

malá – velká

Způsob pomoci

kamarádský - profesionální

Intenzita pomoci

malá – velká

Forma pomoci

individuální – skupinová
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Ohrožení a rizika

malá – velká

Působnost

omezená – mnohonásobná

V rámci výzkumu zapojení peer konzultantů jako institucionalizované
pomoci pro lidi trpící duševním onemocněním byla porovnávána pomoc
neorganizovaného jedince, peer konzultanta zapojeného do služeb a organizace
poskytující služby bez peer konzultanta viz Tab. č. 10.

Tab. č. 10 Porovnání pomoci
Neorganizovaný
jedinec
Pro
úspěšnost
pomoci je důležitá
Potřeba
velká
potřeba
pomáhat
pomáhat.
Způsob pomoci Kamarádský
Intenzita

Záleží na volném
čase pomáhajícího
– nižší intenzita

Forma

Individuální

Ohrožení a
rizika

Sám nese rizika,
stanovuje hranice
a
zajišťuje
sebeochranu.

Přínos pro:

Příjemce pomoci
(obvykle
1-2
osoby)
Seberealizace
pomáhajícího

Peer konzultant

Organizace

Pro úspěšnost pomoci je důležitá
velká potřeba pomáhat.
Pomáhání
je
U zaměstnavatele je pomáhání součástí poslání.
součástí poslání.
Kamarádský/Profesionální
Profesionální
Pomoci
je
Pomoci je věnována celá věnována celá
pracovní doba – velká intenzita
provozní doba –
velká intenzita
Individuální
Individuální i skupinová
i skupinová
Zaměstnavatel
nese
všechna
Ochranu, vzdělávání, zázemí
rizika.
zabezpečuje
zaměstnavatel,
Vytvářením
který
stanovuje
hranice
vhodných
a
pomáhá
peerovi
se
podmínek
sebeochranou.
Zaměstnavatel
snižuje ohrožení
může však být i ohrožením
a rizika spojená
pokud peera přetěžuje.
s pomáhajícími
profesemi.
Sám
sobě
(seberealizace,
finanční zabezpečení)
Příjemce pomoci
Příjemce pomoci (52 lidí viz (dané kapacitou
případová studie)
služeb)
Zaměstnavatel (jiný pohled, Komunita (záleží
udržení
součinnosti na
poslání
a komunikace s problematickým organizace
klientem)
destigmatizační
Komunita (přednášky, videa, akce)
sdílení zkušenosti)
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Spojením pomáhající organizace s člověkem, který

má zkušenost

s duševním onemocněním a který chce pomáhat stejně postiženým lidem,
umožňuje nabízet pomoc více lidem ve větší intenzitě a kvalitě. Vlivem zapojení
peer konzultantů do služeb duševního zdraví, dochází ke zlepšení kvality života
lidí s duševním onemocněním, rovněž napomáhá ke snížení stigmatizace
v komunitě a ke zlepšení vzájemných vztahů mezi zdravými a nemocnými členy
společnosti a tím zároveň přispívá k posílení sociální sounáležitosti v celém
společenství (viz model č. 1).

7.7. Etické souvislosti spojené se zaměstnáváním peer
konzultantů v sociálních službách pro lidi s chronickým duševním
onemocněním
Zkušenost s duševním onemocněním a jeho dopady motivuje některé
jedince k tomu, aby pomáhali stejně nemocným lidem. Po té co sami prožili, cítí
vnitřní potřebu pomoci stejně nemocným, aby nemuseli zažívat to samé (pocit
opuštěnosti, neporozumění, nálepkování, problémy najít odpovídající práci,
stigmatizaci). Zároveň se mnohdy sami nacházejí v těžké životní situaci, která
ohrožuje kvalitu jejich života. Jedním z důležitých momentů ve schopnosti
realizovat pomoc druhým je vlastní finanční situace, která souvisí s možností
najít zaměstnání. Přijetím role peer konzultanta uspokojí obě tyto potřeby.
S potřebou pomáhat však nemusí být spjatá touha vykonávat pomáhající profesi
jako vysněné povolání, jde jen o jakési přechodné zaměstnání. Na pozici
nastupují také lidé, kteří chtějí vykonávat roli peer konzultanta a tím získat
zaměstnání, touhu pomáhat však nemusejí mít. Výzkum odhalil, že peer
konzultanti, kteří nevykazovali vnitřní potřebu pomáhání, ve své roli následně
neuspěli. Úspěšní peer konzultanti uznávají společné hodnoty - sdílení, víra,
otevřenost, naděje, důvěra.
Zvláštností pracovní pozice peer konzultant je její profesní nezakotvenost,
nevymezenost pracovní náplně a požadavků na vzdělání a dovednosti. To je na
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jedné straně chápáno jako pozitivní v tom, že jsou klienty vnímáni jako blízcí
neprofesionálové, na druhé straně je to samotnými peer konzultanty bráno jako
negativum pro budoucnost, neboť většina z nich bere tuto pozici jako
„startovací“ zaměstnání, které však následně nebude uznáno jako odborná praxe.
Rovněž nevymezeností náplně práce hrozí využívání peer konzultantů k jiným
pracím v organizaci.
Významným faktorem úspěšnosti pozice peer konzultanta je postoj
organizací a hlavně lidí, kteří v nich pracují. Jedná se zejména o manažery, kteří
vnímají problémy duševně nemocných lidí a kteří rovněž chtějí pomáhat nad
rámec běžné praxe. Tito manažeři se zapojují do různých iniciativ, které jsou
zaměřené na zavádění moderních forem péče o lidi s duševním onemocněním.
Takové organizace patří mezi průkopníky v zaměstnávání peer konzultantů,
jedná se převážně o neziskové organizace poskytující sociální služby. Sami se
zaměstnávání peer konzultantů učí, objevují možnosti a výhody a sami nesou
veškerá rizika. Zahraniční výzkumy prokázaly, že organizace, které zaměstnávají
peer konzultanta jen z „povinnosti“ nedokáží vytvořit odpovídající podmínky pro
jeho práci a úspěšnost pozice je menší. (Mancini, 2018)
Za nejvýznamnější etický aspekt, který se pojí se zapojením peer
konzultantů do služeb duševního zdraví lze považovat „potřebu pomáhání“.
Jedná se o formu altruismu, při které „nemocní pomáhají stejně nemocným.“
Propojením lidí s vlastní zkušeností s nemocí, kteří mají potřebu pomáhat
a pomáhajících organizací, které jim poskytují podmínky a platí mzdu (z důvodu
využití potenciálu pomáhajících a zachování životní úrovně), vznikají hodnoty,
které napomáhají ke zlepšení kvality života zúčastněných v několika rovinách:
 Peer získává zaměstnání a může se realizovat, tím se zvyšuje hodnota jeho
života a uspokojuje potřeba pomáhat stejně postiženým. Zároveň se stává méně
závislým na pomoci ze strany státu, sociálních služeb atd.
 Organizace, která zaměstnává peer konzultanta, naplňuje svoji vizi lepší
péče o klienty s duševním onemocněním. Profesionálové získávají nový cenný
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pohled člověka se zkušeností, který jim může pomoci v komunikaci s klientem
a jeho rodinou.
 Klient prostřednictvím peer konzultanta získává pomoc a podporu
(zejména dodávání naděje k zotavení), která mu pomáhá překonávat překážky
spojené s duševním onemocněním. Tato pomoc a podpora je mu srozumitelná,
blízká a je prostředníkem k získání další odborné pomoci a zapojení do běžného
života.
 Společné působení peer konzultanta a organizace na blízké okolí
a veřejnost (např. přednášky ve školách, destigmatizační akce) může pomoci
postupně měnit pohled společnosti na lidi s duševním onemocněním a posiluje
vzájemnou komunikaci a solidaritu v komunitě. S činností peer konzultantů lze
do budoucnosti očekávat také větší úsilí v zakládání svépomocných skupin.
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Model 1. Posílení soudržnosti prostřednictvím spojení peer konzultanta s organizací poskytující
sociální (zdravotní) služby
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8.

Diskuze

Zapojení peer konzultantů do služeb duševního zdraví (sociální i zdravotní)
je tématem, které vyvolává mnoho otázek a nejasností. V Česku prozatím
neexistuje mnoho zpracovaných vědeckých studií, které by se těmito otázkami
zabývaly. Dostupné jsou prozatím jen brožury, které jsou jakýmisi návody
a doporučeními a několik diplomových a bakalářských prací. Zahraničí vědecké
studie se zaměřují především na přínos nové role ve službách duševního zdraví
a problémy se zapojením. Vědecké studie nebo jiný dokument, který by se přímo
zabýval etickým rozměrem uvedené problematiky, nebyl nalezen.
Cílem disertační práce bylo zjištění etických aspektů, které se pojí s tímto
novým fenoménem v podmínkách České republiky. K provedení výzkumu byly
použity všechny dostupné informace - zahraniční vědecké studie, zkušenosti
prvních zaměstnavatelů, zkušenosti peer konzultantů a vlastní pozorování.
Zahraniční zkušenosti nevykazovaly rozdíly v přístupu společnosti k lidem
s duševním onemocněním nebo rozdíly v přínosech či rizicích a ve velké míře
potvrzovaly výsledné zjištění v Česku. Nedostatkem výzkumu v této disertační
práci je malé množství zkoumaných subjektů, které je dáno malým množstvím
pracujících peer konzultantů a zaměstnávajících organizací.
Lidé s duševním onemocněním se často ve své nemoci, ale i po překonání
nemoci, ocitají na pokraji společenského zájmu. Společnost je stigmatizuje (viz
kap. 7.2. Tab. č. 5), rodiny se jim rozpadají, ztrácejí dosavadní životní úroveň,
zažívají pocity opuštěnosti a neporozumění (viz kap. 7.2. Tab. č. 4) (Thornicroft,
2011). Společnost je s nimi často solidární jen na úrovni povinných odvodů do
systému sociálního zabezpečení – o nemocné nejbližší komunita neprojevuje
zájem, taktéž podpora v opětovném začlenění do běžného života je malá (viz
kap. 7.2. Tab. č. 5). V české společnosti jsou často odsouváni do ústavní péče
(kap. 7.2.) (Liga Lidských práv, 2015).
Špatné zkušenosti s dopady nemoci na kvalitu života motivují některé
jedince, kteří mají altruistické předpoklady k tomu, že se snaží pomáhat ostatním
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nemocným, aby je nepotkal stejný osud. Svojí pomoc dokáží cíleně směřovat
a realizovat. Jsou však limitováni svou vlastní situací, zejména finanční (viz kap.
7.2. Tab. č. 5, Tab. č. 12).
Pracovní pozice peer konzultanta v sobě spojuje potřebu pomáhat podobně
postiženým lidem a možnost mít zaměstnání. Jedná se o pozici, která není
uznávanou profesí, přesto má svou ideu a společně sdílené poslání založené na
procesu zotavení a společně uznávaných hodnotách (viz kap. 7.2. Tab. č. 4, Tab.
č. 6). Předpokladem pro vykonávání pracovní pozice peer konzultanta je kromě
potřeby pomáhat také pochopení a přijetí vlastní nemoci a usilování o vlastní
zotavení. (viz kap. 7.2.)( (Wrobleski et. al., 2015). Úspěšní peer konzultanti jsou
nositelé společně uznávaných hodnot, které jsou při práci s klienty důležitým
vodítkem – naděje, víra, otevřenost, pravdivost, důvěryhodnost, vzájemnost (viz
kap. 7.2.).
Pomoc a podporu lidem s duševním onemocněním poskytují sociální
služby, které jsou v Česku nabízené převážně neziskovým sektorem. Tyto
organizace usilují o prosazování moderních forem péče, kterými by mohli lépe
pomoci ke zkvalitnění života lidí s duševním onemocněním. Tyto organizace
jsou prostřednictvím svých manažerů nositeli nových idejí a vizí. Dvacet
neziskových organizací bylo v Česku mezi prvními, které se v roce 2012 zasadily
o zapojení peer konzultantů do svých služeb. Manažeři na sebe vzali dobrovolně
rizika, která mohla se zapojením nové pozice vznikat (viz kap. 7.1.). Pro úspěšné
zapojení peer konzultantů je nezbytně nutné přijetí odpovědnosti za vytvoření
odpovídajících podmínek pro tyto nové zaměstnance (viz kap. 7.2. Tab. č. 6)
(Mancini, 2018) a uznávání procesu zotavení jako součásti péče (viz kap. 7.1.,
kap. 7.2. Tab. č. 6)( (Austin et al., 2014; Chan, 2014).
Pozitivní přínos zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním ve
službách duševního zdraví se odehrává v několika rovinách (viz kap. 7.1. Tab č.
1, Tab. č. 2, Tab. č. 3). Jedná se o dopady na klienty, zaměstnavatele (tým),
společnost (komunitu) i na samotného peer konzultanta (Bouchard et. al., 2010;
Cabral et al., 2014; Gidugu et al., 2015; Gilard et al., 2015; Wrobleski et al.,
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2015). Za nejvýznamnější pozitivní dopad lze považovat zkvalitnění pomoci
a podpory klientovi prostřednictvím vlastní zkušenosti (viz kap. 7.2. Tab. č. 4),
která spočívá v empatickém porozumění situaci, zprostředkování jiného pohledu
na problém ostatním kolegům, udržení spolupráce s problematickým klientem
a v motivaci klienta ve snaze zlepšit svou situaci (viz kap. 7.2. Tab. č. 6).
Významným hlediskem je, že zapojení peer konzultantů vytváří nové pracovní
příležitosti pro lidi s duševním onemocněním, kteří jsou v důsledku stigmatizace
často nezaměstnaní (viz kap. 7.2. Tab. č. 4) (ÚZIS, 2015). Pozitivní vliv na
samotného jedince v roli peer konzultanta spočívá v možnosti osobního rozvoje,
která uspokojuje potřebu pomáhat stejně nemocným a zároveň nabízí možnost
seberealizace a nastartování nové kariéry a zmírňuje pocit sebestigmatizace (viz
kap. 7.2. Tab. č. 5, Tab. č. 6) (Thornicroft, 2011; (Lipfird, 2015)).
Pozitivní dopad na komunitu i klienty mají aktivity peer konzultantů
v rámci destigmatizačních aktivit, ve kterých jsou představiteli pozitivního
příkladu vlastního zotavení a které napomáhají měnit pohled společnosti na lidi
s duševním onemocněním (viz kap. 7.2. Tab. č. 4 a Tab. č. 6).
Se zapojením peer konzultantů se pojí rizika a ohrožení (viz kap. 7.1. Tab.
č.1, Tab. č.2, Tab. č. 3), se kterými by měla organizace počítat (Ahmed et al.,
2014; Campos et al., 2016; Landers et al., 2014; Mancini, 2018). Aby se
zabránilo negativním důsledkům, je nutné připravit pracovní tým na příchod
nového člena, nastavit pravidla komunikace a jasný plán. Nutné je předem
definovat roli peer konzultanta, nastavit pravidla, která vymezují hranice vztahu
mezi klientem a pracovníkem a vytvořit plán školení a vzdělávání (viz kap. 7.2.
Tab. č. 6) (Mancini, 2018). Organizace by rovněž měla nastavit pravidla, která
zamezí možnosti stigmatizace peer konzultantů na pracovišti a jejich případného
využívání k jiné práci, která může ohrozit jejich stabilizovaný stav (viz kap. 7.2.
Tab. č. 6) (Mancini, 2018).
Lidé se zkušeností s duševní nemocí, kteří se na základě svých zkušeností
rozhodnou pomáhat stejně postiženým lidem, představují významný etický
fenomén v existenci lidské společnosti. Důležité je uvědomění si situace těchto
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jedinců, neboť svým rozhodnutím vystupují z anonymity a veřejně přiznávají své
stigma. Pozice peer konzultanta je spojena s vysokou mírou altruismu a solidarity
(viz kap. 7.2.). Na základě výsledků výzkumu lze tvrdit, že zaměstnávání peer
konzultantů neznamená profesionalizaci nemoci, neboť nemoc není hlavním
předpokladem výkonu pozice, ale je jím potřeba pomáhat, schopnost projevovat
zájem o druhé a předávání vlastních zkušeností.
Principiálním etickým aspektem je existence potřeby pomáhání u lidí se
zkušeností s duševní nemocí a u organizací, které usilují o lepší péči. Spojením
těchto dvou činitelů dochází k rozšíření možností pomoci, která má dopad na
více rovin lidské společnosti. Tyto dopady mohou v konečném důsledku
společně přispívat k posílení společenské soudržnosti a tím ke zlepšení života
celé společnosti (viz Model 1). Zkušenosti lidí s duševním onemocněním svědčí
o oslabení sociální soudržnosti, pro kterou je charakteristický pokles mezilidské
komunikace, nezájem o znevýhodněné lidi v blízkém okolí a malá solidarita
s potřebnými. Peer konzultanti svou prací tyto chybějící hodnoty částečně
nahrazují, a proto by měla společnost usilovat o to, aby vytvořila podmínky pro
vykonávání jejich role. Osamělost lidí s duševním onemocněním a potřeba
institucionalizace profese, která poskytuje vzájemnou sounáležitost, komunikaci
a podporu svědčí o paradoxu sociálního státu, o kterém píše Jan Keller (Keller,
2003) , a to že moderní společnost natolik ochraňuje své členy prostřednictvím
sociální politiky, až nepotřebují žít soudržně s ostatními lidmi své komunity, jsou
individualizovaní. Naproti tomu existují jedinci, kteří strádají nedostatkem
sociální soudržnosti, a proto musí stát podporovat vznik institucionalizovaných
pracovních pozic jako je peer konzultant pro lidi s duševním onemocněním.
Výzkum problematiky zapojení peer konzultantů do sociálních služeb pro
lidi s duševním onemocněním trval sedm let. Za tuto dobu se v Česku povědomí
o nové pracovní pozici rozšířilo a začíná být hojně zaváděna. Také se mění název
pozice. V poslední době se používá nový termín „peer pracovník“ nebo
„pracovník se zkušeností“. Název peer konzultant jsem v práci ponechala
vzhledem k tomu, že je doposud nejvíce znám. V běžné mluvě je nejvíce
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používán název „peer, peerka“ (čti pír, pírka) a takto je znám i mezi uživateli
služeb. Český překlad je problematický, neboť nejblíže je „druh, soudruh“, který
se vzhledem k historickým souvislostem nemůže uplatnit.
S tématem zapojení peer konzultantů jsem se prvně setkala na zahraniční
stáži v Nizozemí, kde však se zaváděním nové pozice také neměli dlouhodobé
zkušenosti. Po návratu do Česka chyběl argument, proč je zavádění pozice peer
konzultanta považováno za přínosné. Snaha nalézt odpověď na otázku: „Existují
etické aspekty spojené se zapojením peer konzultanta do služeb pro lidi
s duševním onemocněním?“ a neznalost problematiky v českém prostředí mě
vedla k tomu, že jsem se snažila během výzkumu získat pohledy z různých stran.
Stejný postup bych volila i se současnými zkušenostmi, neboť výzkumník získá
možnost poznat i hlubší skryté souvislosti.
Největší překážkou výzkumu byl nedostatek zkušeností organizací, úřadů
i samotných peer konzultantů a malý počet zapojených subjektů. Proto by bylo
přínosné v budoucnosti výzkum zopakovat s větším počtem účastníků rozhovorů
a znovu vyslechnout dlouhodobější zkušenosti zaměstnavatelů. Rovněž by bylo
přínosné zjištění dopadu zapojení peer konzultantů na systém sociálních dávek
a zaměstnanosti.
V rámci výzkumu jsem se dopustila dvou chyb, které jsem následně
napravila. První chybou bylo pozorování peer konzultantky, která byla přímou
podřízenou pracovnicí, a moje pozorování nebylo nestranné. Chyba byla
napravena tím, že pozorování bylo zrušeno a nové probíhalo s peer
konzultantkou na jiné pobočce. Druhým pochybením byla snaha získat data
o přímém vlivu na klienty prostřednictvím deníku peer konzultantky. Protože
hrozilo prozrazení důvěrných informací, od této metody jsem upustila.
Největšími překážkami výzkumu byla neznalost problematiky v českém
prostředí a rovněž malé zkušenosti v zahraničí. Jednalo se o situaci, která se
nedala ovlivnit a musela být do výzkumu zahrnuta jako její součást. I přes
165

uvedené nedostatky ve výzkumu věřím, že práce poslouží k odpovědnému
zavádění nové pozice do služeb duševního zdraví a zároveň že poskytne
věrohodné argumenty k zahrnutí pozice do systému sociální politiky státu.
Za přínos této disertační práce považuji získání důkazů o společenské
prospěšnosti

práce,

kterou

peer

konzultanti

vykonávají

a

o

jejím

celospolečenském přesahu a zároveň si cením poukázání na individualizaci
společnosti a jejím dopadu na lidi s duševním onemocněním.
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9.

Závěry

Zapojení lidí se zkušeností s duševním onemocněním na pozici peer
konzultant do sociálních služeb (či spíše do služeb duševního zdraví) pro lidi
s duševním onemocněním představuje pozitivní přínos v několika společenských
rovinách.
Lidé s duševním onemocněním se často ocitají na pokraji společnosti, která
je stigmatizuje a v souvislosti s tím zažívají pocity opuštěnosti, nedostatek
mezilidské komunikace a sounáležitosti. Působení peer konzultantů ve službách
duševního zdraví přináší novou možnost přiblížit se individuálním potřebám
nemocných lidí a jejich okolí, a tím napomáhat jejich začlenění zpět do běžného
života i do života společnosti. Peer konzultanti jsou nadějí a pozitivním
příkladem, který ukazuje, že je možné vyhrát boj nad neřešitelnou situací, ve
které se lidi s duševním onemocněním často ocitají.
Pro své kolegy v týmu znamenají možnost lépe pochopit klienty, tím, že jim
mohou vysvětlit a přiblížit prožitky nemocného, neboť mnozí z nich mnohokrát
zažili, jaké to je ocitnout se v prostředí, ve kterém jim nikdo nerozuměl nebo ve
kterém se necítili v bezpečí. Peer konzultanti jsou rovněž ceněni pro svou
schopnost navázat nebo udržet kontakt s obtížně komunikujícím klientem.
I přes převažující pozitiva je nutné přiznat, že se zapojením pozice vznikají
některá rizika a ohrožení. Každá organizace, která se ji rozhodne zahrnout do
svých služeb, musí přijmout odpovědnost za ochranu svých nových zaměstnanců
tím, že jim vytvoří odpovídající podmínky a nastaví pevná pravidla a hranice.
Zároveň je dobré poskytnout odpovídající školení a možnosti supervize.
Z etického hlediska představuje práce peer konzultantů významný fenomén
v existenci lidské společnosti, neboť znamená rozhodnutí lidí se zkušeností
s duševním onemocněním pomáhat stejně nemocným, které předpokládá „jít na
trh s vlastní kůží“, aby druhý mohl žít kvalitnější život a nemusel prožívat stejné
útrapy. Důležitá je rovněž dobrovolná iniciativa některých neziskových
organizací, které usilují o zavádění nových metod a vizí, jež vedou k lepšímu
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životu uživatelů, i když to pro ně znamená převzetí veškerých rizik
a odpovědnosti s tím spojených.
Spolupráce lidí se zkušeností s duševní nemocí, kteří chtějí pomáhat stejně
postiženým a organizací, které usilují o lepší péči, přináší užitek celé společnosti,
neboť společně přispívají ke zlepšení kvality života jednotlivců, ke snížení
stigmatizace, k posílení mezilidské komunikace a sdílení. Tyto aspekty pak
přispívají k posílení sounáležitosti celé společnosti. Jestliže společnost není
schopná poskytnout duševně nemocným běžné lidské vztahy, solidaritu
a podporu, měla by akceptovat, že tuto chybějící mezeru nahrazují peer
konzultanti a poskytnout jim k tomu prostřednictvím sociální politiky důstojné
podmínky – uznání profese, zahrnutí do dotační politiky a do zákonů.
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Seznam příloh
Příloha 1
Informovaný souhlas s využitím informací získaných z výzkumného rozhovoru

Účel: Disertační práce na FHS UK
Téma práce: Etika v sociálních službách – zapojení peer konzultantů do služeb
pro lidi s duševním onemocněním.
Smyslem výzkumných rozhovorů je získat podrobné informace o zkoumaném
tématu. Rozhovor je zaznamenán a na základě audio záznamu z něj budou
pořízeny podrobné zápisky. Charakter poznatků, které mne zajímají, nevyžadují,
aby bylo v rámci zpracování dat pracováno se jménem respondenta a jménem
organizace, kde pracuje. Jméno respondenta tedy nikde nebude uvedeno, a pokud
se v disertační práci objeví citace z rozhovoru, bude uvedena vždy anonymně.
Jméno respondenta tedy nikde nebude uvedeno, pokud si sám nebude přát opak.
Autorka disertační práce: Ing. Miluše Balková
Školitelka: Doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD.
Já, _____________________________, jsem dne ____________ poskytl/a
rozhovor Ing. Miluši Balkové pro účely disertační práce.
Pro interní potřeby smí být tento rozhovor zpracováván


jen v anonymizované podobě bez spojení s mým jménem,
informace jako město pobytu, název nebo typ zaměstnavatele, přesná
pozice na pracovišti mohou být uvedeny



jen v anonymizované podobě bez spojení s mým jménem a dále bez
uvedení informací o městě pobytu, názvu nebo typu zaměstnavatele,
přesné pozice na pracovišti

 v neanonymizované podobě, spolu s mým jménem a dalšími

upřesňujícími informacemi
V případě, že se úryvky z tohoto rozhovoru nebo jejich parafráze stanou součástí
jiných prací založených na práci uvedených výše uvedených jmen,
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 přeji si, aby takové úryvky byly uváděny anonymně, bez uvedení mého

jména, ale uvedení informací jako pozice v zaměstnání nebo typ a název
zaměstnavatele či město pobytu lze uvést
 přeji si, aby takové úryvky byly uváděny anonymně, bez uvedení mého

jména a dalších informací


přeji si, aby takové úryvky byly uváděny spolu s mým jménem a
dalšími informacemi

V ………………………….dne…………………………..

Podpis

Souhlas přijala Ing. Miluše Balková

Podpis
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Příloha 2
Počet kontaktů peer konzultantky N. s klienty v letech 2014 - 2017

Peer konzultantka N.
Sociální
rehabilitace

Průnik Led Úno bře dub kvě čer čec srp zář říj lis pro

Ambulantní
formou 2014

21

0

0

0

2

9

5

8

8

12

9

10 14

Ambulantní
formou 2015

26

8

12

10

6

15

13

11

7

12

6

10 10

Ambulantní
formou 2016

25

3

0

7

4

1

15

7

10

11

13 10 11

Ambulantní
formou 2017

44

9

11

15

10

16

13

9

12

17

19 24 19

Terénní formou
2014

18

0

0

0

4

8

6

4

7

6

9

7

Terénní formou
2015

35

7

4

8

4

8

10

14

15

9

6

10 10

Terénní formou
2016

33

3

0

12

9

1

16

12

7

10

13 12 10

Terénní formou
2017

46

12

8

13

15

9

9

13

12

11

16 17 16

Σ Sociální
25
rehabilitace. 2014

0

0

0

5

12

9

10

10

12

11 11 18

Σ Sociální
39
rehabilitace. 2015

9

12

10

6

16

13

16

16

16

8

Σ Sociální
36
rehabilitace. 2016

5

0

13

9

2

21

13

11

12

17 16 15

Σ Sociální
52
rehabilitace. 2017

15

12

17

17

16

15

16

16

19

24 27 23
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9

15 13

Příloha 3
Kategorie zkušenost s nemocí

R1

R2

R3

R4

Vztahy uvnitř

změna 3-

změna 1-

změna 2-

Životní úroveň

změna 3-

změna 1-

změna 1-

R5

Průměrná
hodnota

A1

Zkušenost s nemocí

R6

R7

R8

B1

Dopady

C1

Rodina

1.
2.

změna 3- změna 3-

změna 2-

změna 3-

změna 3+ změna 1,8 -

Změna 2- změna 3-

změna 1-

změna 2-

0 změna 1,6 -

C2

Zaměstnání

3.

Zaměstnání

ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 2- ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 1- ztraceno 3- ztraceno 2,6 -

4.

ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 3- ztraceno 1- ztraceno 2- ztraceno 2,6 -

5.

Ztráta pracovní pozice
Problémy najít kvalifikovanou
práci

C3

Vztahy s okolím

6.
7.

ano -2

ano 3-

ano 3-

ano 3-

ano 3-

ano 3-

ano 1-

ano 1-

ano 2,4 -

Pocity opuštěnosti

ano 3-

ano 3-

ano 1-

ano 3-

ano 3-

ano -2

ano -2

ano 1-

ano 2,3 -

Pocity neporozumění

ano 3-

ano 3-

ano 3-

ano 3-

ano 3-

ano -2

ano -2

ano 3-

ano 2,8 -

8.

Ztráta vztahů

ano 1-

ano 1-

ano -2

ano 3-

ano 3-

ano -2

ano -2

ano 3-

ano 2,1 -

B2

Zotavení

C4

Schopnost náhledu na nemoc

9.

Pochopení projevů své nemoci ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 1+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 2,4 +

10.

Snaha o osobní zotavení

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

C5

Ochota prezentovat zkušenost

11.

Veřejné přednášky

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ne 1-

ano 2+

ano 1+

ne 1-

ano 1,6 +

12.

Komunikace s médii

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ne 1-

ano 1+

ano 1+

ne 2-

ano 1,4 +

13.

Individuální rozvory

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 2+

ano 2,9 +

C6

Hodnoty

14.

Prožitek změnil hodnoty

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 3+

ano 1+

ano 3+

ano 1+

ano 1+

ano 2,3 +
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Příloha 4
Život v komunitě

Život v komunitě
Altruismus
Potřeba pomáhání u peera
Existence potřeby
cílevědomost v naplnění potřeby pomáhat
Způsob pomáhání
zapojení do svépomocné skupiny
individuálně (kamarádi, spolupacienti)
darování
sdílení zkušenosti s komunitou

Počátek vzniku potřeby
Schopnost realizace
Solidarita
Zkušnost s projevem solidarity
Zájem okolí o nemocné
Podpora nemocným
Zkušenost se stigmatizací
Svépomoc
Názor na potřebnost
Zkušenost s úspěšností
Angažovanost
Znovuzačlenění
Návrat do společnosti
Možnost seberealizace
Podpora vlastního zotavení
Další perspektiva

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Průměrná
hodnota

ano 3+ ano 3+ ano 2+ ano 3+ ano 2+ ano 3+ ano 3+ ano 2+ ano 2,6 +
ano 3+ ano 3+ ano 3+ ano 3+ ano 1+ ano 2+ ano 1+ ano 2+ ano 2,3 +
ne
ano
ano
ano

ano
ano
ne
ano

ne
ano
ano
ano

ne
ano
ano
ano

ne
ano
ano
ano

ne
ano
ne
ano

ne
ano
ano
ne

ano
ano
ano
ne

2xA, 6xN
8xA
6xA, 2xN
6xA, 2xN

ještě
před
zkušenos
tí
velká 3+

po
zkušenos
ti
velká 3+

po
zkušenos
ti
velká 3+

ještě
před
zkušenos
tí
velká 3+

ještě
před
zkušenos
tí
velká 1+

po
zkušenos
ti
velká 3+

ještě
před
zkušenos
tí
velká 2+

ještě
před
zkušenos 5xPřed, 3x
tí
Po
velká 2+ velká 2,5 +

malý 3- malý 2- malý 2- malý 3- malý 3- malý 2- malý 3- malý 1- malý 2,4 malá 2- malá 2- malá 3- malá 3- malá 3- malá 3- malá 3- větší 1+ malá 2,3 ano 1- ano 2- ano 3- ano 3- ano 3- ano 3- ano 3- ano 3- ano 2,6 velká 3+ velká 3+ velká 3+ velká 3+ velká 2+ velká 3+ velká 3+ velká 3+ velká 2,9 +
0 ano 3+
0 ne 1- ano 1+ ne 1- ano 1+ ne 30
ano 1+ ano 3+ ano 1+ ano 2+ ano 1+
0 ano 1+ ano 2+ ano 1,4 +

méně 2. méně 1- méně 1- méně 3- méně 3- méně 3- méně 2- méně 3- méně 2,3 méně 2- méně 1- méně 1- méně 3- méně 3- méně 3- méně 2- méně 3- méně 2,3 méně 3- méně 1- méně 3- méně 3- méně 3- méně 3- méně 3- méně 3- méně 2,8 -
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Příloha5
Profese
A3

Profese

B6
C11

Přímá péče
Motivace klienta

29.
30.
C12

zájem o život klienta
hledání silných stránek
Sdílení

důležité 3+ důležité 3+
důležité 3+ důležité 3+

důležité 3+ důležité 3+ důležité 3+ důležité 3+ důležité 2+ důležité 2+
důležité 3+ důležité 3+ důležité 3+ důležité 3+ důležité 2+ důležité 1+

důležité 2,8 +
důležité 2,6 +

31.
32.
33.
34.
C13
35.
36.
37.
C14
38.
39.
40.
C15

důvěrnost
vzájemnost
otevřenost
podrobnost
Uznávané společné hodnoty
Uznávanost
Frekvence výskytu
Významnost
Proces zotavení v práci s klientem
úspěsnost zotavení
odhodlanost klientů
motivovanost klientů
Vztah s klientem

velká 3+
velká 3+
velká 2+
velká 2+

velká 3+
velká 3+
velká 2+
velká 2+

velká 3+
velká 3+
velká 3+
velká 3+

velká 3+
velká 3+
velká 3+
velká 3+

velká 2+
velká 2+
velká 2+
velká 1+

velká 2+
velká 2+
velká 2+
velká 2+

velká 1+
velká 1+
velká 1+
velká 1+

velká 1+
malá 1velká 1+
velká 1+

velká 2,3 +
velká 2,0 +
velká 2,0 +
velká 1,9 +

velká 3+
často 3+
velká 3+

velká 3+
často 3+
velká 3+

velká 3+
často 3+
velká 3+

velká 3+
často 3+
velká 3+

velká 3+
často 3+
velká 3+

velká 3+
často 3+
velká 3+

velká 2+
často 2+
velká 2+

velká 1+
velká 1+
velká 1+

velká 2,6 +
často 2,6 +
velká 2,6 +

velká 1+
velká 1+
velmi 1+

velká 2+
velká 2+
velmi 2+

velká 2+
velká 2+
velmi 2+

velká 1+
velká 1+
velká 1+

malá 1malá 1malá 1-

velká 1+
velká 1+
velká 1+

malá 1malá 1malá 1-

velká 1+
velká 1+
velká 1+

velká 1,0 +
velká 1,0 +
velká 1,0 +

41.
42.
43.
44.
C16
45.
46.
47.

Typ vztahu - preference
intenzia
zachování odstupu
kontrolovanost
Hranice vztahu
nastavení
dodržování
problematičnost

přátelský
velká 2+
málo 1méně 1-

profesionální
velká 3+
více 2+
více 2+

profesionální přátelský
velká 2+
velká 3+
více 2+
málo 2více 3+
méně 2-

přátelský
velká 2+
více 2+
více 2+

přátelský
velká 2+
více 3+
více 3+

přátelský
velká 3+
málo 2méně 2-

profesionální
velká 1+
více 3+
více 3+

5x přátelský, 3x
profesionální
velká 2,0 +
více 1,0 +
více 1,0 +

více 1+
více 1+
velká 1-

více 3+
více 3+
malá 2+

více 3+
více 3+
malá 2+

více 1+
více 1+
velká 2-

více 2+
více 2+
malá 1+

více 3+
více 3+
malá 2+

více 1+
více 1+
velká 1-

více 3+
více 3+
malá 2+

více 2,1 +
více 2,1 +
malá 0,5 +

B7
C17
48.
49.
50.
C18
51.
52.
53.
C19
54.
55.
56.
57.
C20
58.
59.
60.

Požadavky na profesi
Odpovědnost
uvědomění
tíživost
definovanost
Činnosti
definovanost
samostatnost
intenzita
Kompetentnost
Význam vzdělání
Význam vlastního zotavení
Sociální zdatnost
Význam dalšího vzdělávání
Specifika profese
nutnost přípravy
uznatelnost - zda má význam
definované poslání

více 1+
malá 1+
velká 1+

více 3+
malá 1+
velká 1+

více 3+
velká 1velká 2+

více 2+
malá 1+
malá 2-

méně 1malá 2+
malá 2-

více 3+
velká 2velká 1+

více 1+
velká 1velká 1+

méně 3malá 3+
malá 3-

více 1,1 +
malá 0,5 +
malá 1-

málo 1více 1+
velká 3+ velká 3+
vysoká 2+ vysoká 3+

více 1+
velká 2+
vysoká 3+

málo 2- málo 2málo 3- málo 1málo 2velká 3+ velká 2+ velká 3+ velká 1+ velká 1+
vysoká 3+ vysoká 3+ vysoká 3+ vysoká 1+ vysoká 1+

málo 1,1 velká 2,25 +
vysoká 2,4 +

více 2+
více 3+
vysoká 3+
více 1+

více 2+
více 3+
vysoká 3+
více 2+

méně 2více 3+
vysoká 3+
více 2+

méně 2více 2+
vysoká 3+
méně 2-

méně 1více 3+
vysoká 3+
více 2+

méně 1více 1+
vysoká 2+
více 2+

méně 2více 2+
vysoká 1+
více 3+

méně 0,4 více 2,5 +
vysoká 2,6 +
více 1,4 +

více 2+
ano 3+
ano 3+

více 1+
ano 3+
ano 2+

méně 2ano 1+
ano 1+

více 2+
ano 3+
ano 2+

více 2+
ne 1ano 1+

více 3+
ano 2+
ano 1+

více 1,3 +
ano 1,8 +
ano 2,0 +

B8
C21

Ohrožení spojené s profesí
Využívání k jiné práci - zkušenost

61.
62.
63.
C22
64.
65.
66.
67.
C23
68.
69.
70.

Intenzita
Frekvence výskytu
Následky
Druhy rizika
Překročení hranic vztahu s klientem
Pracovní stres
Nepříznivé pracovní podmínky
Obavy ze získání nálepky
Sebeochrana
Uvědomování si nutnosti
Znalost ochrany
Podpora okolí

nízká 3+

vysoká 1někdy 1žádné

často 0,4 +
velké 0,6 -

R1

více 1+
ano 3+

R2

více 1+
více 3+
vysoká 3+
více 1+
více 1+
0 ano 3+
ano 3+

R3

R4

R5

R6

R7

Celkem

nízká 1+
někdy 1malé 1+

nízká 2+
žádné

vysoká 20 často 2+
velké 1-

ano 2ano 1ne 3+
ne 3+

ano 1ano 1ne 3+
ano 1-

ano 1ano 2ne 2+
ano 3-

ano 3ano 1ne 3+
ano 1-

ano 2ano 2ano 2ano 3-

ano 1ano 1ano 1ano 3-

ano 2ano 3ne 1+
ne 3+

ano 2ne 2+
ano 3-

0 ano 1,5 ano 1,6 ne 1,4 +
ano 1 -

ano 3+
ano 3+
ano 3+

ano 3+
ano 3+
ano 3+

ano 3+
ano 3+
ano 3+

ano 2+
ano 2+
ano 3+

ano 3+
ano 2+
ano 2+

ano 3+
ano 2+
ano 2+

ano 2+
ano 1+
ano 3+

ne 2ano 2+
ano 3+

ano 2,1 +
ano 2,3 +
ano 2,8 +

žádné
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vysoká 2- vysoká 2- nízká 1+
0 často 2+ často 2+ někdy 1velké 3- velké 2- žádné

R8

0

Příloha 6
Příběh peer konzultantky Agáty (udělen souhlas se zveřejněním)
Jmenuji se Agáta, je mi 32 let. V dětství jsem neměla pojem o tom, co je to
duševní onemocnění. Nikdo z naší rodiny, koho jsem znala, se nikdy neléčil na
psychiatrii. Přesto mi oproti většinové populaci připadala naše rodina vždycky
zvláštní. Ta nejužší navíc byla trochu uzavřenější a rozhádaná. V dětství jsem
trpěla poruchami spánku a různými úzkostmi. Já osobně jsem se na psychiatrii
dostala. Moje první zkušenosti s ní nebyly valné. Poprvé v 18 letech v rámci
komplexního vyšetření a na žádost matky. S lékařkou jsem odmítla
spolupracovat. Podruhé v 21 letech jsem se na psychiatrickém oddělení probrala
zřejmě po nějakém pooperačním kolapsu, měla jsem amnézii a dodnes nevím, co
se přihodilo. Bylo mi pouze řečeno, že takové věci se v nemocnici stávají. Než
jsem ukončila vysokou školu, stala se psychiatrická ordinace součástí mého
života.
V rámci studia jsem totiž strávila krásný a velmi vyčerpávající půlroční studijní
pobyt v Berlíně. Poruchy spánku se vrátily. Po návratu do Čech jsem měla
potřebu vyhledat psychologa. Léčila jsem se u něj rok, po roce jsem byla
odeslána na psychiatrii. V té době jsem byla nešťastně zamilovaná, zmatená,
měla jsem halucinace. Lékařka mě nemohla vzít hned a než bych hledala někoho
jiného, nechala jsem to být. O letních prázdninách se můj stav zhoršil. Objevily
se silné úzkosti, zmatenost, paranoia. Jednoho dne jsem strašně zbila svou matku.
Ta mě doslova vyhodila z domu. V ten moment jsem pochopila, že jsem
překročila hranici a že si už nemůžu dovolit řešit své problémy sama, nýbrž
potřebuji pomoc. Odešla jsem ke svému otci z venkova, kde jsem bydlela
a z Budějovic, kde jsem studovala, do Prahy a začala se ambulantně léčit na
psychiatrii. Také jsem docházela na Ondřejov. Zpočátku mi léky vůbec nesedly,
ale postupně jsem si trochu zvykla. Přerušila jsem studium. Tři měsíce jsem
strávila v Psychiatrickém centru Praha na uzavřeném oddělení. Hospitalizace to
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byla dobrovolná. Tam jsem se začala z příruček a sezení učit o tom, co je to
psychóza, bylo mi také řečeno, že ji mám, musela jsem to skousnout. Potkala
jsem tam spolu-pacienty, které dodnes ráda potkávám. Také jsem se ale
zamilovala do svého lékaře. Řekla jsem si, že skončit na psychiatrii není horší,
než zůstat bez léčby a nic se sebou nedělat. Můj vztah k matce se zlepšil. Začala
jsem spát, tloustnout, halucinace a zmatky zmizely, moje myšlenky mi zůstaly,
zčásti bludné. Po propuštění z nemocnice mi byly změněny léky a konečně mi
nebylo tak zle. Přestala jsem mít závratě a být tak extrémně spavá. Začala jsem
znovu zajímat o informace, číst a učit se. Byl mi přiznán ID. Lékařka mě posílala
do sociálních služeb v Praze, léčit jsem se sice chtěla, ale také mě to táhlo ven
z Prahy, navíc jsem potřebovala věnovat čas studiu. Po 6,5 letech jsem dokončila
vysokou školu a odstěhovala jsem se z Prahy do ČB, protože jsem našla asi
2 kamarádky, zdravé, kterým jsem mohla říci, že mám schizofrenii a náš vztah to
ustál. Pracovala jsem jako prodavačka dětského zboží. Po 2 letech jsem toho
nechala. Komunikace a kontakt s lidmi mi dělaly dobře, ale žárlila jsem na matky
dětí a také jsem chtěla kvalifikovanější práci. Pojala jsem úmysl udělat si
postgraduál v Německu, což se nakonec ukázalo jako příliš vysoká laťka.
V rámci příprav na studium jsem začala docházet do Fokusu v Českých
Budějovicích, jako dobrovolnice. Nyní zde pracuji, budou to tři roky. Práce
s lidmi s duševním onemocněním mě naplňuje.
Asi před rokem se u mě objevily silně nepříjemné vzpomínky na dětství. Nejasné
flashbacky, vzpomínkové představy formou halucinace, děsy a úzkost. Jako by si
kdysi někdo dělal nárok na mé tělo, mou svobodu, mě celou a najednou to ke
mně přišlo zpět. Ještě jsem je nezpracovala, pracuji na tom. Opět potřebuji i péči
psychologa, nejen psychiatra.
Za tu dobu, co se léčím, jsem se naučila řadu mechanismů, jak své problémy
zvládat a ty mi pomáhají. Tak například mluvit o určitém problému s lidmi, kteří
jsou mi blízcí, nebo jsou k tomu kompetentní. Asertivně jednat a komunikovat
a to i s lékařem. Také užívat medikaci. Uklízet, dodat svému životu rytmus a řád.
Vzdělávat se v oblasti duševního zdraví a nemoci, orientovat se v systému péče.
Organizovat si a využít volný čas. V neposlední řadě mi pomáhá víra v Boha
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a také naděje a láska, které k ní patří a nakonec ochota změnit své chování, či
dokonce prožívání.
Věřím v úzdravu, protože je mi poměrně dobře, mám také zkušenosti s jinými
lidmi, kterým bylo dříve velmi zle a dnes se jim daří. Věřím, že každý pacient
může najít medikaci, nebo typ léčby, která je mu nejbližší, nebo je v daný
moment nejlepší. Ta nejlepší je u každého jiná, není to vždy nutně ta nejdražší.
U mě bylo třeba přesvědčit lékaře, že já za to stojím, že má smysl mě léčit, že
opravdu stojím o změnu, o zlepšení. Někdy je totiž pro mě velmi těžké vzdát se
sladkých snů a bludů a probudit se do nového dne. Můžu však říci, že duševní
onemocnění je dnes jen součást mého života, ale není to můj život sám.
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Příloha 7
Báseň peer konzultantky, kterou složila v době své nemoci po pokusu
o sebevraždu

Ještě nebyl čas

Jaru Dubová 9/2003

Břemena včerejšků
Nesla jsem dnes.
Přidala strach ze zítřků,
Duši mou zničil stres.

Prý osud naloží,
jenom, kolik unesem.
Šla jsem s velkou zátěží.
Asi dobrý osel jsem.

Není divu, praví kniha.
I kůň by k zemi kles.
Byla to velká tíha.
Já málem nežila jsem dnes.

Možná ano, Pane, osud.
Mnozí toho zneužili.
Nebudu však jako dosud.
Pro faleš plýtvat svoje síly.

Chtěla se zabít zbabělá.
Řeknou ti, co nezažili.
To se přece nedělá!
Kdo žil blaze, má vždy síly.

Mám tři děti, to víš taky.
Musím dál vést je životem.
Nebudou lítat nad oblaky,
Ale ani žebrat za plotem.

Každý prý se bojí smrti.
Obává se o život.
Zoufalci zhublí, jako chrti,
Přeskakují k smrti plot.

Jejich máma silná byla.
Dobrá, jako osel tedy.
Pro všechny vše dobré chtěla.
Hlavně pro ně, pro nezbedy.

Ne, ještě nebyl čas.
Odejdu jindy asi.
Smrti, aby vědělas,
Rozdělané dodělám si.

Abych mohla něco dávat,
musím sama sílu mít.
Zkus mi chvíli nenakládat.
Potřebuju trochu klid.

Ranila bych nevinné.
Z toho neměla bych klid.
Žít mě tedy nemine.
Musím ale, jinak žít.

Nechci ztrácet ani chvilku.
Vracet zrádcům jejich rány.
Každý chvilku tahá pilku.
Každá mince má dvě strany.

Vy, kdož jste teď bez naděje,
Jděte prosím raděj spát.
Ráno, když se slunce směje,
Snad budete mít život rád.
Že se dobře radí z trůnu?
Musím tomu uvěřit.
Jinak zcela postrádám,
Smysl, proč tak těžce žít.
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Příloha 8
Odpověď e-mailem z Centra pro rozvoj péče o duševního zdraví na dotaz
o předpokládaném počtu zaměstnaných peer konzultantů
Od

Barbora Holá hola@cmhcd.cz

Komu Pavel Říčan rican@cmhcd.cz info@fokus-pisek.cz info@fokus-pisek.cz
Datum 16. duben 2018 10:28

Dobrý den, paní Balková,
co se týká počtu zaměstnaných peer konzultantů, rozsáhlé mapování jsme dělali na konci roku 2016. Počty jsem
v tuto chvíli aktualizovala k současné situaci – ale vycházela jsem jen z informací, které mám k dispozici, jednotlivé
týmy jsem znovu neoslovovala a se všemi nejsem v kontaktu, tedy se jedná o čísla přibližná.
Na konci roku 2016 bylo zaměstnáno celkem 33 peer konzultantů na 16,6 úvazku. Aktuálně by mělo podle naší
evidence pracovat asi 53 peer konzultantů na 26,35 úvazku.
Co se týká počtu organizací, je jich aktuálně asi 15 (v některých pracuje více PK v různých týmech – například Fokus
Mladá Boleslav má 8 PK, Péče o duševní zdraví má 6 PK, apod.) a k tomu 3 psychiatrické nemocnice.
Kromě toho jsou týmy či organizace, kteří různým způsobem spolupracují v rámci svých služeb a projektu s lidmi se
zkušeností s dušením onemocněním – do celkového počtu jsme je nezapočítávali, pokud způsob spolupráce
nezapadal do základních kritérií, která jsme se pro definici pozice PK snažili udržet (placená pozice, PK součástí
týmu, využívá při práci svůj osobní příběh), tedy pokud tito lidé například pracují jako dobrovolníci, apod.
Snad je pro vás odpověď takto dostačující!?
Přeji příjemné dny. S pozdravem,
Barbora Holá

Bc. Barbora Holá
projektová manažerka
Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.
Řehořova 10, 130 00 Praha 3
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Seznam zkratek
Kap. – kapitola
SMI – anglická zkratka pro kategorii lidí se závažným duševním onemocněním
Tab. – tabulka
WHO – Světová zdravotnická organizace
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