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Vážený čtenáři, když přemýšlím o 
peerství, kterému jsme věnovali toto číslo 
časopisu POSEL, chtě nechtě musím 
zavzpomínat na své začátky v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě, spojené s tímto tématem. 

Mé profesní počátky peerství jsou úzce 
spojeny s mou zatím poslední hospitalizací 
v roce 2014 v Opavě. Ale duch peera ve mně 
zrál spolu s mojí více než 35letou osobní 
zkušeností života s duševní nemocí, zkušeností 
těžce získanou, doprovázenou mnoha pády a 
povstáními z popela utrpení, tedy ustavičného 
boje sám ze sebou, boje, bez kterého si nelze 
téma peerství ani představit. A když k tomuto 
přidám mou touhu předat naději, povzbuzení a 
nezdolnou touhu žít, dostávám se k tomu, jak 
srozumitelněji vysvětlit, kdo se skrývá za tím 
nečeským slovem peer. 

Když jsem byl na podzim roku 2015 
osloven psychoterapeuty z PN Opava, zda bych 
si udělal kurz peer konzultanta, a to na vlastní 
nemalé náklady, a přitom bez zatím reálné 
vidiny zaměstnání, mohlo by se to tenkrát zdát, 
jako čirá bláhovost. Avšak s manželkou Katkou 
(nyní také peer rodinným příslušníkem) toto 
nebyl pro nás první krok víry, který jsme na 
naší společné cestě měli udělat. Ve víře jsme 
tedy vykročili a na jaře 2016 přišla ze strany 
psychiatrické nemocnice možnost zaměstnání 
na pozici peera, a to na oddělení, kde jsem byl 
ještě před několika měsíci hospitalizován, 
prošel denním stacionářem a odkud vzešla 
výše zmíněná nabídka. 
 Od té doby již uběhlo více jak 6 let a naší 
psychiatrickou nemocnicí prošlo několik 
desítek jejich pacientů s nezadržitelnou touhou 
stát se také peerem, tedy žijícím důkazem, že 
naděje v zotavení je nejenom vzdáleným snem, 
ale živou realitou. Tito lidé, peeři, jsou dnes 
plnohodnotnou součástí nejen rozličných týmů 
odborníků na duševní zdraví v našem 
Moravskoslezském kraji, ale také tvoří základ 
týmu 10 peerů – 7 peer konzultantů a 3 peer 
rodinných příslušníků v Psychiatrické 
nemocnici v Opavě. V tomto čísle časopisu se 
budeme moci s některými z nich o jejich 
zkušenosti s peerováním seznámit. Stejně tak 
se dozvíme, jaké mají s námi peery zkušenosti 
naši kolegové z různých zdravotních profesí. 

Toto téma v sobě skrývá obrovsky silný 
pozitivní náboj. Je to náboj, který má schopnost 

prorazit pancíř beznaděje, zoufalství a strachu 
obklopující život člověka s duševní nemocí. 
Každý z nás se může stát takovým nositelem 
naděje pro blízkého člověka, který trpí…Přeji 
vám, ať se necháte vtáhnout do sdílených 
příběhů a zkušeností. 

Martin Okáč,  

peer konzultant v PN Opava 
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Název organizace:  
Centrum duševního zdraví v Karviné 

Zahrnuje Psychiatrickou 
ambulanci, Psychoterapeutický stacionář, 
službu sociální rehabilitace Slezské diakonie 
RÚT a sociálně terapeutické dílny EFFATHA. 
 
Kdo může být klient: 

Psychiatrická ambulance poskytuje 
standartní psychiatrickou péči pro pacienty od 
16ti let.  

Psychoterapeutický stacionář je určen 
pro pacienty s psychotickým onemocněním. 

Služba sociální rehabilitace Slezské 
diakonie RÚT Karviná je určena osobám od 18 
do 65 let věku s duševním onemocněním z 
Karvinského regionu, které se v důsledku své 
nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci. 

Sociálně terapeutické dílny EFFATHA 
jsou určeny pro osoby s mentálním nebo 
kombinovaným postižením kteří zvládají 
pohyb bez pomoci druhé osoby nebo 
samostatně na vozíku a pro osoby s 
chronickým duševním onemocněním od 18 do 
65 let věku. 
 
Jaké služby organizace poskytuje:  

Psychiatrická ambulance provádí 
diagnostiku duševních poruch, 
psychofarmakologickou léčbu a psychoedukaci 
pacientů a jejich rodin.  

Náplní psychoterapeutického stacionáře 
jsou skupinové psychoterapie, individuální 
pohovor s psychologem/psychiatrem, edukace, 
kognitivní rehabilitace, pohybové aktivity, 
ergoterapie, zdravý životní styl a strava, 
edukace lékařem a psychiatrickou sestrou a 
rodinné edukace/psychoterapie. 

Slezská diakonie RÚT podporuje dospělé 
lidi s duševním onemocněním získat, udržet si 
a rozvíjet dovednosti potřebné v běžném životě 
– v bydlení, v zaměstnání, ve vzdělávání se, v 
rodinných a společenských vztazích, při trávení 
volného času nebo při využívání dostupných 
služeb. 

Posláním sociálně terapeutické dílny 
EFFATHA je umožnit za podpory pracovníků 
aktivně trávit část pracovního dne, rozvíjet 
pracovní a sociální dovednosti a udržovat 
kontakt s lidmi. 

Centrum poskytuje i krizovou intervenci 
popřípadě pomoc při nasměrování nebo 
kontakty na další následnou pomoc. 
 
Silné stránky (pohledem peera): 

Mezi silné stránky CDZ dle mého patří 
množství a rozmanitost poskytovaných služeb 
na jednom místě v jedné budově. Je to myšleno 
tak, že například klienti denního či 
frakcionovaného psychoterapeutického 
stacionáře mají možnost si při zhoršení stavu 
promluvit také s psychiatrem v ambulanci. Dále 
je CDZ umístěno na velmi vhodném místě - ve 
středu Karviné nedaleko od obchodního domu 
Prior, kudy prochází hlavní tahy hromadné 
dopravy i z okolních měst, avšak zároveň v 
nenápadné postranní uličce, čímž klienti nejsou 
tolik na očích a získávají větší pocit bezpečí při 
návštěvě tohoto zařízení. 
 
Kontaktní osoba, web: 
Koordinátorka CDZ - Mgr. Martina Bednářová  
tel.: 736 163 223  
email: stacionarkarvina@seznam.cz 
web: www.cdzkarvina.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucie Pavlišová 
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Název organizace: 

ANIMA VIVA z.s 

ANIMA VIVA byla založena na základě 
svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů osob 
s duševním onemocněním, od roku 2007 patří 
mezi registrované poskytovatele sociálních 
služeb na území Moravskoslezského kraje. 
Působí v Opavě.  
 
Kdo může být klient: 

Hlavní činností je poskytování sociálních 
služeb osobám se zdravotním postižením, 
především lidem s duševním 
onemocněním, osobám s mentálním 
postižením  nebo s jiným zdravotním 
postižením. Věková hranice je 18 – 80 let          
(u sociální poradny od 16 let). 
 
Jaké služby organizace poskytuje: 

Cílem je pomoci těmto lidem uplatnit se 
díky vlastním schopnostem a dovednostem ve 
společnosti a v běžném životě, pomoci jim v 
překonávání překážek, výrazně snižujících 
kvalitu jejich života. V rámci hlavní činnosti 
poskytuje Anima viva dvě registrované sociální 
služby – odborné sociální poradenství v 
Sociální poradně  a sociální rehabilitace v 
Centru ANIMA Opava. Vedlejší činnost - 
zaměstnávání osob se zdravotním postižením 
na chráněných pracovních místech - je 
návaznou službou na obě poskytované služby. 
Součástí sídla organizace je i zahrada a veřejně 
přístupná kavárna, v rámci svépomocné 
skupiny funguje hudební uskupení ANIMA 
BAND. 
 
Silné stránky (pohledem peera):  

Jako silnou stránku hodnotím 
především rozmanitost a kvalitu nabízených 
služeb.  

 
 
 
 

Kontaktni osoba, web: 
Bc. Kateřina Jedličková, vedoucí služby  

sociální rehabilitace 
tel.: 739 404 488 

e-mail: centrum.opava@animaviva.cz 
Mgr. Petra Tesařová, DiS., vedoucí služby 

odborné sociální poradenství 
tel.: 739 404 544 

e-mail: poradna@animaviva.cz 
Web: www.animaviva.cz 

 
Záblesk 

Lucie Lipusová 
 

Záblesk růže v trní, 

Kočka na peci si vrní. 

Záblesk auta na dálnici 

Co do dáli si frčí. 

Záblesk svalů boxera, 

z kterého krev tiše vyvěrá, 

Záblesk lásky a milování, 

Které bolest zahání. 

Záblesk božího oka, 

Slepice v dálce kvoká. 

Záblesk slepého muže, 

Který po přechodu klouže. 

Záblesk svobodného muže, 

který kamkoliv jít může. 

Záblesk vesmíru a planety Venuše 

Dítě po písku prstíkem píše. 

Záblesk krásy světa 

Sportovcova běžecká meta. 

Záblesk hokejisty a puku, 

Také vojenského pluku. 

Záblesk deprese co životní starosti nese. 

Záblesk světélek na obloze, 

Také záblesk ostří nože. 

Záblesk časoprostoru, 

Který v hodinách se nachází. 

Záblesk drogových extází. 

Záblesk krásných žen, 

Které používají fén. 

Záblesk světla a času, 

Musíme si pomáhat 

A držet spolu basu. 
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Název organizace: 
RÚT Bruntál, 

Rýmařov - sociální 
rehabilitace 

Slezská diakonie RÚT má 
sídlo přímo na Náměstí 
Míru 5. v Bruntále.  

 
Kdo může být klient: 

Služba 
ambulantní i terénní 
formou je poskytována 
bezplatně. Na první 
schůzku je vhodné se 

předem domluvit telefonicky nebo emailem. ( 
Působnost RÚT pokrývá Bruntál, Rýmařov a 
okolní obce ). 

Posláním střediska RÚT Bruntál, sociální 
rehabilitace, je poskytovat podporu při 
nácviku, udržení a rozvoji dovedností 
směřujících k uspokojení potřeb v oblastech 
samostatného bydlení, získání zaměstnání, 
vzdělávání, trávení volného času, zdraví a 
sociálních vztahů. Služba je určená dospělým 
lidem od 18 – 64 let s lehkým či středně těžkým 
mentálním postižením, s duševním 
onemocněním především z okruhu 
psychotických a neurotických poruch, kteří 
v důsledku svého onemocnění a nepříznivé 
sociální situace nejsou schopni se svépomocí 
plnohodnotně začlenit do společnosti . 

 

Jaké služby organizace poskytuje:  
Podpora klienta v oblasti péče o 

domácnost, nakupování, vaření, hospodaření 
s financemi, nácvik orientace ve venkovním 
prostředí včetně samostatného pohybu a 
cestování veřejnou dopravou, podpora 
dovedností potřebných k úředním úkonům 
včetně možnosti doprovodu (na úřad, k lékaři, 
do jiných institucí).  

Plánování aktivit směrem ke 
smysluplnému využití volného času, podpora 
při navazování společenských kontaktů  
podpora při získávání dovedností potřebných 
pro pracovní uplatnění včetně možnosti 
asistence přímo na pracovišti , vzdělávací a 
aktivizační činnosti různého charakteru 
(trénink paměti, nácvik dovedností aj.)  
nácvik práce s počítačem a jeho příslušenstvím, 
s tabletem, popř. s jiným elektronickým 

zařízením jako je mobilní telefon, fotoaparát a 
to dle potřeby klienta, skupinová aktivita – 
společné setkávání lidí se zkušeností s 
duševním onemocněním, podpora při řešení 
konkrétní obtížné životní situace klienta 

 
Silné stránky (pohledem peera): 

Já byla klientem v RÚT od ledna 2020, a 
nyní pracuji v RÚT Bruntál jako peer 
konzultant od července 2021. V současné době 
má RÚT k dispozici 2 peery. Spolu s kolegyní 
vedeme každé pondělí od 13.30 – 15.00 
„Klubík“ = skupinovou aktivitu, kde se společně 
setkávají lidé s duševním onemocněním. Na 
úvod si vždycky připomeneme, co klienti 
prožili za uplynulý týden, abychom procvičili 
paměť, pak máme pro ně připravené různé 
praktické otázky ze života, a odpovědi po té 
rozebíráme. Součástí programu jsou i různé 
hry, kvízy, hádanky, společné zpívání při kytaře 
apod. , ale také se klienti třeba zapojují do 
pečení cukroví na vánoční besídku. 

Od listopadu 2021 RÚT svoji působnost 
rozšířil i do Rýmařova, kde také probíhá Klubík 
na bývalé škole Prima, na Sokolovské ulici, 
jehož jsem taky součástí. Klubík v Rýmařově 
probíhá každý čtvrtek od 10´30 – 12´00.  

Z mého pohledu oceňuji služby v RÚT v 
individuálním přístupu ( kdy průběžně zjišťují 
co klient potřebuje, vychází z jeho přání, 
dovedností ), v aktivním přístupu ( např. 
motivují klienta k aktivitě při rozhodování, kdy 
on sám si volí cesty k naplnění svých cílů ) a v 
rovnocenném přístupu (klient je partnerem v 
dialogu, komunikace a spolupráce je vyvážená). 
Pracovnice RÚT jsou velmi milé, vstřícné a 
empatické, pomáhají svým klientům dá se říct 
ve všech oblastech života. 
 
Kontaktní osoba, web: 
Bc. Lenka Hrabáčková DiS. ( vedoucí střediska )  

email : rut.br@slezskadiakonie.cz,  
web : www.slezskadiakonie.cz, 
 www.rut-bruntal.webnode.cz  
vedoucí střediska:  
tel. 734 417 007 

sociální pracovník:  
730 169 551 

( Jiřina Koudelová – peer konzultant )  
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Ženy z Bohnic 
Edna Nová 

Knihu Ženy z Bohnic přečtete jedním 
dechem. Do prostředí bohnické léčebny je 
zasazeno dvanáct portrétů žen, autorku 
nevyjímaje. Vtipné a zároveň drsné.  

Autorka neplýtvá slovy, popisuje své 
zážitky v krátkých kapitolách, přičemž 
neopomene připomenout, že se jedná o 
Bohnice z její perspektivy. Doporučuji lidem 
„normálním“ i duševně nemocným, každý si 
v knize najde to své. 

 
Edno, jsi bloggerka, spisovatelka, bojovnice 
za práva běženců, osoba s duševní nemocí, 
dvojnásobná matka, okouzlující žena... 
zapomněla jsem na něco? 
Bojovnice za práva běženců je bohužel 
přehnané. Sama bych si přála být v této věci 
mnohem angažovanější. Ještě jsem sociální 
pracovnice. 
 
Po jak dlouhé době od hospitalizace jsi 
zúročila nabyté zkušenosti? 
Po několika letech jsem začala psát Ženy z 
Bohnic. Nebylo to dílo, které by okamžitě 
navazovalo na prožité. 
 
Co za knihy si rada přečteš? 
Momentálně ujíždím na dokumentárních 
knihách od nakladatelství Absynt. Jinak jsem 
schopná přelouskat prakticky cokoliv. Nečtu 
teď akorát odbornou literaturu, spíše beletrii, 
protože na odborné věci se příliš s dvěma 
malými dětmi v zádech nesoustředím. Večer 
jsem tak unavená, že zvládnu skutečně jen 
prózu či dokument. 
 
Co čteš svým dětem? 
Tříleté čtu, co baví ji. Takže se většinou točíme 
v kruhu prasátka Pepiny a u Perníkové 
chaloupky. 
 
Co chystáš v nedaleké budoucnosti? 
V dubnu by u nakladatelství Motto (pod 
Albatrosem) měla vyjít má druhá kniha Konec 
aneb začátek, kde zachycuji umírání mého 
tchána a svou depresi. Protože se jednalo o 
duševně náročné psaní, tak jsem se u třetí 
knihy vrhla na ryze odpočinkové téma 

lovestory. Lovestory vypráví příběh cynické 
třicátnice, která se zamiluje do svého 
psychoterapeuta. Snažila jsem se o humor, tak 
uvidíme, zda a u koho kniha nakonec vyjde. 
 

Přejeme hodně štěstí a děkujeme za 
rozhovor;) 

 
    Vratislava Musilová 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SESTŘE 
Kateřina Němcová 

 
Sestřičko, má jediná, 

Prosím Tě, vrať se k nám. 

Nosíme Tě v srdci, stále,  

a nezapomeneme na Tebe, nadále. 

Tolik lásky, dala jsi nám, 

Tolik ze srdce, dobroty, přiletělo k nám.  

Tak hodná a upřímná, byla jsi, 

Vždy plná kypící hrdostí, 

Nechť země, je Ti lehká, Kamilko! 

A políbí Tě princ, na tvář, malinko.  

V nebi, v Zemi, zaslíbené, 

Sejdeme se s Tebou, má sestřičko,  

S láskou, v noci oblíbené. 
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Sebeobětování není řešení 
Janie Berg - Peer 

 
Kniha s tímto názvem, tedy 

Sebeobětování není řešení od Janie Berg - Peer 
se mi dostala do rukou na začátku mé práce 
Peer rodinného příslušníka, což bylo na jaře 
roku 2020. Autorka popisuje téměř 20 let 
zkušeností s duševním onemocněním své 
dcery. V momentě, kdy se dozvěděla, že její 
dcera má schizofrenii se její život změnil. Líčí, 
jak se museli s dcerou během těchto let 
s duševním onemocněním vypořádávat, co jim 
pomohlo, popisuje, 
které věci by udělala 
jinak, co naopak 
ovlivnit nemůže a co 
ano, mluví o své 
spolupráci a 
zkušenostech s lékaři a 
dalšími odborníky, 
např. sociálními 
pracovníky. 

Kniha se mi 
velmi dobře četla 
z několika důvodů. 
Jako zaměstnanec 
psychiatrické 
nemocnice Opava a 
díky mé dřívější praxi 
v sociálních službách 
se potkávám s lidmi 
s duševním 
onemocněním, ať už 
momentálně 
hospitalizovanými 
nebo stabilizovanými. 
Předtím, než se mi 
kniha dostala do rukou 
a před výkonem práce Peer rodinného 
příslušníka jsem však ještě nikdy nečetl, 
prakticky kromě výjimky ani neslyšel, co 
podrobně v minulosti prožívali a aktuálně 
zažívají matky, sourozenci a další rodinní 
příslušníci lidí, kterým bylo diagnostikováno 
duševní onemocnění a jaké to může mít na 
rodinu konkrétní dopady. Autorka v knize 
velmi upřímně a otevřeně popisuje začátky, 
kdy dominovaly pocity jako strach, nejistota, 
snaha zabránit dalšímu relapsu atd. přes 

nabyté zkušenosti a pozitivní stejně i negativní 
zážitky, až po současný stav, kdy je s dcerou 
nadále v kontaktu, při čemž její onemocnění 
samozřejmě nezmizelo nadobro. Mohl jsem tak 
využít některé získané a nabyté zkušenosti 
z knihy, o dalších jsem se dozvěděl, případně i 
pochopil některé své zážitky při práci s lidmi 
trpícími duševním onemocněním z minulosti. 
Zároveň jsem se poznal užitečná doporučení a 
myšlenky přinášející optimismus a naději, při 
čemž i naopak jsem si při čtení realisticky 
uvědomil, že něco změnit nebudu moci. 

V první části knihy Janie Berg Peer líčí 
již hned konkrétní typy a doporučení, jako 

např. ať si lidé při 
začátku nepředstavují 
nejrůznější děsivé 
obrazy ze starých filmů, 
mluví o kontaktech s 
personálem nemocnice 
a zdůrazňuje, že 
nepomáhá a nic neřeší 
obviňování, ať už sebe 
sama nebo vzájemné 
obviňování. S tím jsem 
se jako Peer rodinný 
příslušník setkal také. 
Je velmi citlivé a 
náročné, pokud např. 
člověk s duševním 
onemocněním v akutní 
fázi vyčítá svým 
rodičům, že mohou za 
jeho momentální stav, 
nebo sami rodiče si 
myslí, že svou 
výchovou mohli třeba 
způsobit dokonce až 
vznik samotné duševní 
nemoci. Autorka trefně 

uvádí dále podrobnosti ohledně zmatených 
pocitů. Hlavně výše zmíněný pocit viny 
vysvětluje na mnoha příkladech. Zaujalo mne 
rozlišení na to, když člověk jasně udělá chybu 
(např. volám si s kamarádkou a řeknu jí něco 
nevhodného, potom si to uvědomím a omluvím 
se) a cítí tak oprávněně pocit viny a kdy ne. 
Jestliže se pocit viny zakládá na neprokázaných 
předpokladech a člověk se domnívá, že při 
výchově dítěte udělal chybu, aniž ví jakou, 
autorka toto hodnotí jako zbytečný pocit viny, 
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který člověka jen zatěžuje. Jako konkrétní 
situaci uvádí Janie Berg Peer příklad, kdy jedna 
matka věří, že dítěti mohlo uškodit to, že 
nastoupila příliš brzy do práce. Naproti tomu 
jiná žena, která se rozhodla záměrně zůstat se 
svými dětmi doma má 2 dcery. Jedné byla v 17. 
letech diagnostikována bipolárně-afektivní 
porucha. Druhá dcera je zdravá a úspěšná. Janie 
Berg Peer říká, že pro vědu jsou duševní 
nemoci také ještě určitou záhadou, kdy 
odborníci předpokládají, že na vzniku se podílí 
více faktorů, jak biologických, tak psycho-
sociálních, jejichž vliv 
se u lidí liší. 

V kapitole 
s názvem „Jak změnit 
své pocity“ jsou 
uvedeny výstižné 
možnosti. Zaujalo 
mne popsání jedné 
situace, kdy matka 
byla zklamaná z toho, 
že syn z důvodu 
nemoci ukončil 
studium vysoké 
školy, a nyní pracuje 
jako brigádník. Matka 
to hodnotí jako 
„hrůzu“, kdy synovi 
se rýsovalo díky 
studiu tolik možností, 
a nyní má přerušené 
studium a pracuje 
brigádně. Ačkoli syn 
je na brigádě 
spokojený, zaléčený a 
finančně vychází, 
jeho matka má jasnou 
představu o tom, co je dobré a co méněcenné 
pracovní místo. Myslí si, že pro synův sociální 
status je rozhodující, jaké má ukončené 
vzdělání. Jiným momentem je pak situace, kdy 
si další rodič dělá velké představy o možnosti 
sebevraždy své dcery, trpící bipolární 
poruchou, jelikož dle jedné statistiky se prý 
25% lidí s touto diagnózou se pokusí o 
sebevraždu. Kdyby se podařilo zmíněného 
rodiče uklidnit, že jeho dcera nikdy myšlenku 
na sebevraždu nevyslovila, a statistiku vidět 
opačně, tedy že 75% lidí s bipolární poruchou 
se nikdy o sebevraždu nepokusí, mohlo by to o 

něco zmírnit jeho každodenní obavy a stav 
„muset dávat neustále pozor“. 

Dále autorka popisuje a dává rady, jak 
žít uvolněněji a mluví o lékařích a sociálních 
pracovnících. S otázkou „Jak žít uvolněněji“ se 
opakovaně setkávám při své práci Peer 
rodinného příslušníka. Částečně na ní odpovídá 
název celé knihy, tedy „Sebeobětování není 
řešení“. Když jsem kontaktoval rodiny 
hospitalizovaných pacientů, několikrát jsem se 
setkal s tím, že rodiče, zejména matky, se 
domnívají, že oni jsou povinni se o člověka 

trpícího duševním 
onemocněním 

postarat. Musí dát 
peníze vždy, když jsou 
o to požádání, že je 
důležité zajistit 
dostatečný počet 
cigaret, být dítěti 
k dispozici vždy, když 
řekne atd. 
Samozřejmě je 
důležité poskytnout 
pacientovi pomoc a 
být mu oporou. Např. 
mezi projevy mánie se 
může řadit i 
nadměrné utrácení 
nebo i v jiných 
případech je finanční 
pomoc vítaná. Pacient 
však není v akutní fázi 
propuknuté nemoci 
pořád a duševní 
onemocnění není 
omluvou pro špatné 
jednání. Na vybrání 

konkrétního řešení informuji příklady z knihy. 
Je důležité nezapomínat sám na sebe, umět se 
odreagovat, nevzdávat se svých zájmů. Aby se 
toto mohlo realizovat, doporučuje autorka 
vymezit hranice. V knize mne zaujal příklad, 
kdy Janie Berg Peer jednou řekla své dceři, že 
už pro ní nemůže vždy jezdit autem, a pokud 
chce dcera přijet, bude potřeba, aby se 
dopravila ona k ní. Dcera nejdříve sdělila, že 
tedy nepřijede a položila jí telefon. Matka jí 
však později asertivně vysvětlila důvody, proč 
jí nemůže nyní vždy vyzvedávat, jak byla dosud 
zvyklá, nastavila jasnou hranici s tím, že další 

Kateřina Němcová 
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tah je na dceři (přijede sama, nebo nepřijede a 
uvidí se spolu někdy později jinde). Dcera 
nakonec byla schopna za ní dojet. 

Kniha „Sebeobětování není řešení“ byla 
opakovaně mou cennou pomůckou při 
vykonávání mé práce Peer rodinného 
příslušníka. Přinesla mi zajímavé poznatky, na 
které si mohu vzpomenout během výkonu této 
profese a některé její typy jsem uvedl jako 

 
 
 
 
 

Normální šílenství: Rozhovory o 
duševním zdraví, léčbě a 

přístupu k lidem s psychickým 
onemocněním 

Jiří Pasz, Adéla Plechatá 
 
 
 Kniha „Normální šílenství“ se dá 
považovat za atlas duševního zdraví do každé 
domácnosti. Provede vás prostřednictvím 
desítek rozhovorů jednotlivými onemocněními,  
namátkou ADHD, depresemi, poruchami 
autistického spektra, hraniční poruchou, 
schizofrenií, bipolární afektivní poruchou, 
demencí, OCD či různými závislostmi, ale i 
psychickými potížemi spojených s 
těhotenstvím a porodem – a to jak z pohledu 
duševně nemocných, tak i odborníků, kteří 
vyvracejí ty nejčastěji sdílené mýty a 
předsudky.  
 Na obecné rovině pak autority oboru 
(např. sexuolog Petr Weiss, psychiatr Martin 
Anders, Jiří Raboch, Max Kašparů…) v 
rozhovorech popisují, kam se v Česku posouvá 
terapeutická praxe, jaké jsou nejčastější formy 
stigmatizace nejen nemocných, ale i 
pomáhajících zdravotníků, jak spolu souvisí 
duševní zdraví a sexualita, či jak se mění vztah 
psychiatrie a náboženství. 
 Duševní zdraví je stejně důležité, jako to 
fyzické, přesto o něm mluvíme šeptem, nebo za 
zavřenými dveřmi – psychická nemoc v Česku 
ještě pořád zavání blázincem. Tato kniha chce 
tuto situaci změnit, přibližuje přibližuje 
křehkost lidské mysli a tenkou hranici 

Zdůrazňuji „uvádím jako možnosti“, neboť 
rodinám hospitalizovaných pacientů neříkám, 
že se musí chovat nebo rozhodnout tak či onak. 
Myšlenky z knihy jim však mohou ukázat 
užitečné cesty a nasměrovat je, pokud rodinní 
příslušníci hospitalizovaných pacientů neví 
kudy kam. Na závěr se mi vybavila hláška 
z mého oblíbeného filmu: „Já ti mohu ukázat 
dveře. Projít jimi však už musíš sám“. 
 

Matouš Houdek 
 
 
 
mezi duševním zdravím a nemocí. 

Kniha má sice 544 stran, je ale velmi 
zajímavá a čtivá, věnuje se i tématu peerovství 
v ČR, je doplněna i citáty známých osobností. 
Ke každému tématu, co se týče duševních 
nemocí, se formou otázek a odpovědí vyjadřují 
nejprve lidé s tím daným duševním 
onemocněním, po té k tomu podává vysvětlení 
odborník a nakonec je dodatek post scriptum. 
 Tuto knihu každému doporučuji. Vydalo 
ji nakladatelství Host v roce 2020. 
 

Jiřina Koudelová 
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Eva Klimešová 

Kuchařské okénko 

Domácí šunkofleky: 
 V tomto čísle 
nabízím jídlo, které jsem 
jako malá milovala. Je 
pravda, že místo šunky 
tam moje babička dávala 
uzené maso, ale kreativitě 
se meze nekladou a klidně 
si můžeme vystačit i 
s méně nákladnou verzí 
v podobě uzeniny. 
 
Suroviny: 
400 g  fleků                                                                       

sůl 
150 g  sádla                                                                     

pepř 
2 lžíce   strouhanky                                                         
200 ml  smetany 
300 g   šunky od kosti                                                     
4   vejce 

muškátový květ                                                    
petržel a okurky v kyselém 
nálevu (není nezbytné) 

 
Postup: 

1. Fleky povařte dle návodu na obalu. 
Pekáček vymažeme sádlem a vysypeme 
strouhankou.   Šunku nakrájíme na 
kostičky. 

2. Scezené fleky smícháme s šunkou, 
zbytkem sádla, muškátovým květem, 
solí a pepřem. Smíchanou směs dáme do 
připraveného pekáčku. 

3. Pečeme 10 minut v troubě na 180°C. 
Mezi tím v misce prošleháme vejce, 
smetanu, osolíme a opepříme. Pekáček 
vyndáme z trouby a zalejeme směsí 
z vajec. 20 minut dopečeme do zlatava. 

4. Podáváme s petrželkou a okurkami. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vtípky doktora Tatarka 

 
Lord: Jeane přineste mi klavír 
Jean: Vaše lordstvo si chce zahrát ? 
Lord: Ne, ale mám na něm doutník. 
  
Jaký je rozdíl mezi tchýní a teroristou ? 
S teroristou se dá vyjednávat... 
  
Na zámořské lodi spadne dívenka do moře. 
Zoufalý otec křičí: Kdo ji vytáhne, dám mu 
100000!!!  
Pan Novák s velkou odvahou skočí do moře a 
chytí dítě.  
Podají mu lano a už jsou nahoře. 
Všichni jásají a otec ho hned osloví: Hned Vám 
vypíšu šek. 
Pan Novák: To počká, nejdříve zjistím, který 
darebák mě strčil do toho moře.... 
  
Novinář u ředitele psychiatrické léčebny:           
„A řekněte mi, jak poznáte, že je někdo 
blázen?“ 
Ředitel: „No máme tady napuštěnou vanu a 
dáme tomu člověku sítko a kýbl, aby ji 
vypustil.“  
Novinář: „Aha, takže normální člověk ji 
vypustí kbelíkem?“ 
„Ne normální člověk vytáhne špunt, tak 
jaký chcete pokoj? S balkonem nebo bez?“ 

 
Víš, co je to maximální rychlost? Když běžíš 
kolem domu a za rohem si vidíš paty. 
    

 

Jan Dibák 
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Univerzita 
Už je to docela dávno, co byla přednáška se student y 

univerzity. Byl to pátek odpoledne a byli jsme ve v elkém sále 

kulturního domu v PNO. Na první hodinu přišly ženy,  kterým jsme se 

jako peeři představili a každý z nás řekl něco z př íběhu a zkušeností 

s nemocí, kterou máme. Zpětná vazba byla kladná a s pokojeně 

odešly. 

Pak přišli muži, vesměs policisté, aby mohli v prác i „růst“ na 

vyšší pracovní pozice. U nich jsem říkal něco málo o zkušenostech 

z minulosti s drogami, protože je to zajímalo-proč s tím člověk začne 

a pak dlouhá léta přestává a zvyká si na obyčejný ž ivot. 

Toto je má reflexe na studenty a je kladná. Jsou zv ídaví a zapálení, ať 

jim to vydrží. 

Další přednáška byla již na samotné slezské univerz itě 

v Opavě, kam jsem šel s terapeutkou, která mě požád ala, abych 

mluvil o svém osobním příběhu zotavení, na který mě li studenti 

kladný ohlas, ocenili mou odvahu mluvit před nimi o  své minulosti.  

Martin Háva 

 

Gymnázium 
Byl to pátek. Na gymnáziu 

jsem se sešel s peery Lenkou 

z Ostravy a Ondřejem. Byl jsem 

v očekávání, jak to setkání 

proběhne. Byla tam třída puberťáků, 

asi III. ročník, takže mladí lidé a 

my. Dali jsme jim možnost vybrat si 

téma, které by je zajímalo. Pak 

každý z nás řekl své zkušenosti a 

zážitky z osobního příběhu. Bylo to 

fajn. 

Shodou okolností jsem šel 

večer na Biblickou hodinu a oslovil 

mě mladík, který mi řekl, že ta 

přednáška byla pěkná. Super 

povzbuzení. 

Martin Háva 

 

Medailón Ondřeje Jahody 
 Jmenuji se Ondřej Jahoda, jsem povoláním učitel, p ůvodně angličtiny a dějepisu pro střední a základní  

školy. Nyní pracuji v anglicko-české mateřské škole . Mám rád hudbu, filmy, knihy, cestování, historii a cizí 

jazyky. Jsem amatérský spisovatel, slezský patriot a velký fanoušek sci-fi a fantasy.  

 Již od dětství se díky svým zděděným genetickým di spozicím a okolnostem, které se odehrály v mém 

životě potýkám se schizoafektivní psychózou, úzkost mi a depresemi, což se v mnoha případech odráží i v  mé 

tvorbě. Dalším tématem mých básní je láska k mému r odnému kraji a v neposlední řadě také láska jako 

taková.  

 Pokud to bude možné, rád bych napsal knihu o svých  životních zkušenostech s depresí a úzkostí a šířil  

mezi dětmi povědomí o psychických problémech a způs obech boje s nimi. Mohl bych tak mladým lidem 

pomoci překonat jejich případné psychické potíže. 

 

LYSÁ 
Ondřej Jahoda 

 
Tyčíš se vysoko, lásko má, u nohou leží ti celý kra j. 

Halíš se v oblacích černých,  

po těle šlapou ti zástupy věrných. 

Jsi srdcem vlasti mé nádherné, 

symbolem hrdosti vzájemné, 

mrazivá býváš i v jara čas, přesto na léto roztáváš . 

Tisíce květů pak kryjí vrchol tvůj, 

tebe chci znovu spatřit stůj co stůj, 

až domů vrátím se z Hibernie zas, 

chci spatřit tvůj vrchol plný krás. 

Vystoupat až k nebesům a ještě blíž, 

mít k bohům Slezska zas o kousek blíž. 

Tak počkej na mě, a nebuď k lidem zlá, 

vždyť hrdost, moc a krása bude navždy tvá. 

Tak tyč se dál krajem, kde srdce svoje mám, 

s tebou, moje Lysá, nebudu nikdy sám. 

NOČNÍ OSTRAVA 
Ondřej Jahoda 

 

Klidná a tichá je noční Ostrava. 

Hlavu má vysoko, 

jako věž radnice, v oblacích 

fabriky, její plíce vysadily. 

Utichlo srdce lidu jejího, 

tepny cest a žíly tramvají, 

už dávno nechrlí lid jejím tělem, 

Ostrava spí spánkem posledním. 

A každý den je svému konci blíž, 

ale pak, když úsvit zase přijde, 

lidu ševel rozproudí její srdce, 

dopravy shon rozhýbe její údy. 

Pak stařenka Ostrava, 

jako mladice, z popela povstane, 

s radostí jako malé dítě, 

a jde si s ohněm znovu hrát. 
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Projekt Podpora duše II. - KA 3 

Zapojení PEER konzultantů do 
péče o duševní zdraví z pohledu 

peerů 
 

 

František Lučan a Libor Vícha 
 

Minulý rok vidím jako úspěšný, i když 
jsme nevěděli do čeho jdeme, chytli jsme se v 
kolektivu a pomáháme v PN v Opavě. Většina z 
nás našla uplatnění.  

Byli jsme na stáži v PN Bohnicích, která se 
nám líbila a výsledkem bylo, že zařizujeme 
podobný klub jako v Bohnicích, a doufáme že 
máme co nabídnout i lidsky. 

Rozšiřovali jsme vzdělání a činnost nás 
naplňuje a baví. Obnovily se kluby a našli jsme v 
nich naplnění a zábavu. Scházeli jsme se venku i v 
kulturním domě. Absolvovali jsme semináře a 
besedy. 

Doplňujeme práci hudbou a čtením 
příběhů a to nám dává smysl a doufáme, že jsme 
tím někomu pomohli. Jsme rádi, že to bylo 
financované a nahradilo nám to náklady na 
dopravu a byla z toho taky nějaká koruna na 
přilepšenou - projekt je financován z norských 
fondů. 

Naše zaměstnání je o to příjemnější, že 
jsme v přátelském kolektivu a atmosféře. 
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci 
jsme začali předávat a sdílet své zkušenosti doma 
a na počítači. 

Děkujeme paní Ivonce Országové, že s 
námi do toho šla, a Evě Klimešové za podporu, 
Martinovi Okáčovi za vedení, i paní Ivaně 
Strossové za přízeň, naklonění a vyslechnutí 
během supervizí. 
 

 
Jiřina Koudelová 

 
Loňský rok 2021 vidím stejně úspěšně 

jako moji kolegové František s Liborem. Na 
základní kurz peerů v roce 2020 byli vysláni 
Psychiatrickou nemocnicí Opava 4 zájemci a 
později se na další kurz přihlásili ještě další dva . 
 Takže celkem působí v současnosti v PNO 
7 peer konzultantů a 3 peer rodinní příslušníci. 

Jako peer konzultanti jsme se zúčastnili 
stáže v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, a 
absolvovali tyto akreditované vzdělávací 
programy: 

1) komunikace orientovaná na silné stránky a 
práce se skupinou v praxi 

2) práce s osobním příběhem v praxi 
3) podpora zotavení v praxi 

Kromě toho proběhly různá školení, 
besedy a webináře ohledně duševního zdraví, a 
taky supervize s paní Ivanou Strossovou, které 
bych touto cestou chtěla poděkovat za příjemně 
strávené a poučné chvilky během supervizí. 
Rovněž děkuji Psychiatrické nemocnici v Opavě, 
že nám umožnila provozovat práci peer 
konzultanta na jejich odděleních, naší 
koordinátorce Evě Klimešové, Ivonce Országové, 
a v neposlední řadě Martinovi Okáčovi, který byl 
prvním z peerů v PNO a pro mnohé z nás se stal 
vzorem a motivací. 

Myslím si, a nebojím se to říct, že jsme 
skvělý kolektiv, který se navzájem podporuje. 

 

 
 

Matouš Houdek 

Zhodnocení projektu Peer rodinných 
příslušníků 

 
Již to budou téměř 2 roky, co se začalo 

v Psychiatrické nemocnici Opava plánovat 
konkrétní zavedení Peer rodinných příslušníků na 
jednotlivá oddělení. Přesně řečeno, v lednu 2020 
proběhlo výběrové řízení, ze kterého nakonec 
vzešli 4 noví pracovníci Psychiatrické nemocnice. 
Jeden Peer rodinný příslušník byl přiřazen na 
primariát C (muži), další na primariát G (ženy), 
třetí na CDZ (Centrum duševního zdraví) a 
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poslední pak na oddělení Recovery. Jak to však už 
bývá, člověk míní, život mění.  

Hned na počátku se nástup Peer rodinných 
příslušníků o něco posunul, stejně tak i samotné 
jejich školení, které mělo probíhat v Praze. 
Důvodem je, co slyšíme v ČR prakticky denně – 
Koronavirus. Kvůli prvnímu propuknutí a 
celostátního Lockdownu, tedy uzávěry, se úvodní 
seznámení a školení přesunulo do on-line 
prostředí, a závěrečné 3. denní dokončení školení, 
které bylo podmínkou pro výkon práce Peer 
rodinného příslušníka a konalo se již osobně 
v Praze, se posunulo na přelom června a července 
2020. Poté byli Peer rodinní příslušníci už 
přesunuti na jednotlivé primariáty. Jelikož se však  
jednalo o prvotní projekt Peer rodinného 
příslušníka, a navíc do nástupu jednotlivých lidí 
zasáhla výše zmíněná první vlna Koronaviru, byly 
potřeba i začátky u některých lidí doladit a 
upřesnit si věci jako náplň práce, docházení na 
jednotlivá oddělení, četnost a samotné předávání 
kontaktů.  

Někteří z pracovníků nemocnice 
bezproblémově přijali Peer rodinného příslušníka 
jako nového kolegu. Tuto zkušenost má např. 
tento článek píšící Peer rodinný příslušník Matouš 
Houdek, který tímto velmi oceňuje spolupráci a 
podporu od dvou psycholožek z primariátu C, 
díky kterým měl po celou dobu dostatek kontaktů 
na rodiny hospitalizovaných pacientů a mohl jim 
tak nabídnout své služby. Někdo jiný z rodinných 
příslušníků však neměl k dispozici pravidelné 
množství kontaktů, jednu osobu následně 
přesunuli z Centra duševního zdraví na Geronto 
oddělení, kde však nebylo k dispozici moc 
kontaktů na rodinné příslušníky. 
 Po absolvování prvních začátků a 
vyjasňování si pozice, docházky a další náplně 
práce se realizovaly první společná tematická 
setkání. Z důvodu opětovného stoupání 
Koronaviru a propuknutí další vlny se však 
postupně ustupovalo od osobních setkání a 
přednášky pro rodinné příslušníky byly 
realizovány on-line. Kromě toho se lidé mohli 
ještě také pravidelně zúčastnit po Skypu Klubů 
otevřeného srdce.  
 Naštěstí účast v on-line prostředí to nijak 
vážněji nepoznamenalo, pro některé lidi bylo 
možná i pohodlnější připojit se z pohodlí domova 
přes počítač. V létě již mohlo být organizováno 
tematické setkání osobně v prostorách kavárny 
ANIMA VIVA, která rovněž pomáhá lidem 

s duševním onemocněním. Dále mělo proběhnout 
několik víkendových setkání, které se rovněž 
z důvodu epidemie posunuly na jaro a léto 2021. 
Z tohoto důvodu po konzultaci a jednání 
s projektovou manažerkou došlo k prodloužení 
projektu o 3. měsíce. Víkendová setkání Peer 
rodinní příslušníci z opavské nemocnice 
realizovaly celkem 3. První proběhlo na Belarii, 
což je středisko asi 10 km od Opavy, druhé 
setkání ve Štramberku a třetí znovu na Belarii. 
Především na těchto společných setkáních byl 
znát přínos této nové pozice, kdy rodiny 
hospitalizovaných pacientů byly velmi vděčné 
nejen za odbornou zkušenost, ale když nalezli na 
víkendových setkání kromě odborného pohledu 
také i pochopení, útěchu, praktické typy, a také 
možnost relaxace a odpočinku, byli za to velmi 
vděční a vše zřetelně ocenili.  
 Setkání začalo první den odpoledne, kdy 
účastníkům z projektu bylo hrazeno i ubytování, 
druhý den pak měli účastníci od rána až do večera 
k dispozici jak odborné pohledy, které realizovali 
Peer rodinní příslušníci a další specialisté, např.  
psycholog, tak i možnost např. využít saunu nebo 
procházku po okolí. Pro rodinné příslušníky 
pacientů jsou takové chvíle někdy značnou 
vzácností, často dlouhé roky žijí v permanentním 
stresu a myslí si, že jsou povinni pečovat o své 
příbuzné trpící duševním onemocněním, někdy až 
vyplnit každé jejich přání v podvědomé naději, že 
tím třeba zabrání dalšímu relapsu nemoci. Někteří 
se mohou třeba i stydět za duševní onemocnění 
v rodině, domnívat se, že např. svým chováním 
mohli zapříčinit vznik nemoci, místo podpory od 
jiných členů rodiny se někteří z okolí mohou 
naopak stáhnout. O to cennější pro rodiny 
pacientů trpící duševním onemocněním bylo, když 
se setkali s lidmi, kteří zažívají obdobné situace 
jako oni, a dostalo se jim tak naplánované 
podpory jednak připraveného programu od Peer 
rodinných příslušníků, stejně tak i jen vyslechnutí  
si příběhů, zkušeností a případných doporučení od 
dalších účastníků, kteří stejně jako oni byly 
pozvanými hosty. 

V září 2021, tedy přibližně po roce 
fungování Peer rodinných příslušníků se 
uskutečnila zahraniční stáž v Holandsku. 
Podrobnější informace o stáži byly vydány 
v samostatném článku v minulém čísle Posla. No, 
a již byl zde podzim, kdy se rozhodovalo, zda a 
jakou formou budou Peer rodinní příslušníci 
pokračovat v opavské nemocnici dál. Stručně – po 
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jednání s vedením a dalšími osobami bylo 
rozhodnuto, že ze 4 lidí pokračují 3. 
 
 

Zbyněk Roboch 

Setkání peerů z oblasti 

duševního zdraví 
 14. prosince loňského roku se konalo 
celorepublikové online setkání peerů, kteří 
pracují v oblasti duševního zdraví. Sešlo se nás 
zhruba 40 účastníků z různých koutů naší 
republiky. 
 Témata byla různorodá. Prvním bodem, 
celkem téměř pětihodinového programu byla 
otázka zakotvení pozice peera v českém 
právním systému. V současné chvíli tato pozice 
oficiálně neexistuje a je řešena různými 
způsoby v různých typech zařízení. A to jak ve 
formě zaměstnání, kdy je využíváno dohod o 
pracovní činnosti (DPČ), tak i standardní 
pracovní smlouvy. V sociálních službách jsou 
peeři asi více etablování než v oblasti 
zdravotnictví. Z toho také vyplývá fakt, že 
v sociální oblasti jsou peeři zaměstnávání jako 
pracovníci v sociálních službách jejich 
zaměstnání nebývá problémem. 
 V oblasti zdravotnictví je situace 
komplikovanější. Zde jsou peeři zaměstnáváni 
na různých pozicích. Příkladem může být 
ošetřovatel, pracovní terapeut, někdy i jako jiný 
odborný pracovník ve zdravotnictví. V oblasti 
zdravotnictví, navíc, je překážkou vyhláška 
271/2012 sbírky, která určuje seznam nemocí, 
které vylučují či omezují zdravotní způsobilost 
pro práci ve zdravotnictví. Patří, bohužel, mezi 
ně i duševní onemocnění (neléčené, recidivující 
nebo chronické). To považujeme jako 
diskriminující a i tuto otázku budeme 
opakovaně otevírat. 
 Z výše uvedeného je jasné, že otázka 
zakotvení pozice peera v legislativním systému 
není jednoduchá, Na počátku je třeba se 
sjednotit a diskutovat formu zaměstnávání 
mezi peery samotnými, kterých se do 
budoucnosti tato otázka bude čím dále, tím více 
dotýkat. Snad i s předpokládaným další 
rozšiřováním počtu lidí pracujících v této 
pozici. Vyjednávání není a nebude určitě 
jednoduché. Žádné ze zodpovědných 
ministerstev nechce tuto otázku moc otevírat. 

Myslíme si ale, že pro budoucí fungování 
zdravotních i sociálních služeb je zaměstnávání 
peerů klíčovou věcí, hlavně v oblasti duševního 
zdraví. 
 Dalším bodem setkání byla otázka, zda 
by měla vzniknout peerská organizace, která by 
mohla fungovat jako sjednocující komunikační 
článek mezi peery a v případě potřeby by 
mohla peery i zastupovat. V této otázce 
panovala shoda, že by vznik podobné 
organizace dával smysl, a že by měla být tato 
organizace ustanovena jako samostatná 
organizace. Zároveň zaznělo, že důležité jsou i 
neformální cesty, jak se sdružovat a 
podporovat se navzájem. K tomuto cíli by 
mohly sloužit podobná setkání, jako bylo toto 
prosincové.  
 Po krátké obědové pauze jsme řešili 
vzdělávání potřebné pro vykonávání pozice 
peera. Zazněla například i velmi zajímavá 
myšlenka, že by peeři sami pro sebe mohli 
připravit specializované kurzy, vycházející 
z žité zkušenosti s výkonem pozice. Byly 
zmiňovány i úskalí stávajícího způsobu 
vzdělávání, kdy požadavky se na různých 
místech různí. 
 Posledním a hodně diskusním bodem 
byly situace, kdy se peer ocitá v akutní péči. To 
jak v rovině peer konzultanta, ale někdy i v roli 
pacienta. Děkujeme všem zúčastněným za 
jejich zkušenosti, názory a pohledy. 
 Doufáme, že toto setkání nebylo 
setkáním posledním, ale budou se konat 
pravidelně. Další setkání je plánováno na 22. 
února 2022 od 14 hodin. Mezi plánovanými 
tématy jsou například peerské hodnoty, 
vyhodnocení odpovědí z dotazníku, který byl 
po setkání rozeslán, ale i mnoho dalších.  
Doufáme, že se na příštím setkání uvidíme i 
s vámi. Pokud chcete být součástí tohoto dění, 
přihlaste se do skupiny Peeři ČR na Facebooku. 

Mějte se hezky. 
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Barbora Adamčíková, hlavní sestra PNO 
Duševní onemocnění je celosvětově 

nejčastější příčinou invalidity, ve spojení se 
stigmatem provázejícím téma mentálního zdraví 
vede u diagnostikovaných často k silným pocitům 
úzkosti a osamocení. To vše umocňuje fakt, že 
v klasické psychiatrii je pacient často izolován za  
zdmi velkých institucí. Reformní přístup založený 
na inkluzi a důrazu na lidský přístup k pacientům 
už ale začíná přinášet změny. Jednou z nich je i 
nově vzniklá pozice peer konzultanta, tedy 
člověka s osobní zkušeností s duševní nemocí. 

Mnoho laiků i odborníků se ptalo a ptá, jak 
může nemocný člověk vůbec pomoci dalšímu 
nemocnému. Odpověď je nicméně jasná: sdílená 
zkušenost.  

Velký význam v péči o duševně nemocné 
má slovo „zotavení“, nejen v kontextu 
psychiatrické péče, ale i pro samotné peer 
pracovníky. Zotavením musí projít on sám, aby 
pak mohl doprovázet ostatní tímto procesem. 
Tento model spočívá ve sdílení nadějí, ve 
zplnomocnění, v orientaci na silné stránky, 
v posilování vlastní zodpovědnosti a naplňování 
smysluplných rolí v životě. Pomáhá překonávat 
negativní dopady duševního onemocnění i přes 
jeho pokračující přítomnost. Podporuje přechod 
od snížení příznaků ke zlepšení sociálního 
fungování, odolnosti a adaptace. 

Cílem zotavení je, aby se člověk přestal 
zaobírat svými psychickými potížemi a obrátil se 
do pohody, do přijetí vlastní nemoci. Člověk se 
díky recovery nevyléčí, ale získá možnost žít 
kvalitně, smysluplně a plnohodnotně. Začne 
respektovat nemoc a přijme ji včetně limitů a 
omezení, které z ní plynou. Potřebujeme začít 
myslet pozitivně, s nadějí a s důvěrou, že je 
uzdravení možné. Víra ve vlastní schopnosti je 
přitom klíčová. A zde peer konzultant má své 
klíčové postavení, na základě vlastních zkušeností 
s nemocí umožňuje, aby člověk pochopil vlastní 
poruchu, zjistil, co k ní přispělo, poznal, co mu 
v životě pomáhá a co ne. Peer konzultant pomáhá 
překonávat negativní dopady duševního 
onemocnění i přes jeho pokračující přítomnost se 
zaměřením na silné stránky člověka a jeho 
dovednosti, naděje a touhy. 

Je však nutno podoktnout, že zavedení 
peer konzultantů do péče neproběhlo přes noc. 
Ani v naší nemocnici jsem se neobešli bez chyb, 
přešlapů a slepých uliček. I v jiných zemích 

poznatky a doporučení vznikly právě na základě 
omylů a nezdarů. 

Je třeba říci, že při začleňování peera do 
pracovního týmu v naší nemocnici jsme 
identifikovali příznivé i nepříznivé faktory. Tyto 
poznatky však jsme schopni využít do budoucna. 
Mezi příznivé faktory bych například uvedla: 
sdělení osobního příběhu peera - role průvodce, 
nositel naděje - větší tým - jiný pohled na řešení 
případu - postupný respekt ke stylu práce peera - 
vzájemné setkávání peerů - navazování spolupráce 
na venek - získávání informací k modelu zotavení, 
které pomáhají nabourávat stereotypy a působí 
destigmačně. Tento nový typ pomoci pacientům 
s duševním onemocněním se samozřejmě 
neobešel bez překážek, které se snažíme 

eliminovat, mezi nepříznivé faktory bych uvedla 
příkladem: chybějící metodika zavádění - 
nevyužití potenciálu peera - nestanovené 
kompetence peer konzultantů - nepřipravenost 
odborného prostředí na přijetí spolupráce s peer 
konzultanty - překročení role peer konzultanta - 
vyšší riziko vyhoření u peer konzultanta. 

Kristýna Koryťáková 
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Dnes v naší Psychiatrické nemocnici 
v Opavě i po ukončení dotačních titulů působí 7 
peer konzultantů  3 rodinní příslušníci 
(pečovatelé), jako regulérní zaměstnanci na 
zkrácené úvazky. Přičemž pečovatelé nabízí 
pomocnou ruku i pro rodiny duševně nemocných, 
zvláště tam, kde došlo k propuknutí nově 
diagnostikovanému onemocnění člena rodiny. 
Peer konzultanti v naší nemocnici pracují 
s modelem zotavení, ve kterém se snaží předávat 
naději, překonávat negativní dopady duševního 
onemocnění. V neposlední řadě pracují na 
zvyšování sebeúcty, motivování a jsou vzorem pro 
hospitalizované pacienty. 

Peer konzultanti nepracují pouze na 
individuální rovině, ale věnují se také práci se 
skupinou. Dochází na jednotlivé stanice za 
pacienty, ale i pacienti z otevřených stanic se 
mohou setkávat s peery, nyní to bude budova 4, 
která je v současné době částečně v rekonstrukci, 
aby následně mohla poskytnout zázemí, které 
bude sloužit pro aktivity peer pracovníků, dále i 
pacientům a jejich rodinným příslušníkům. Díky 
Mgr. Martinu Okáči , kterého považujeme u nás 
za prvotního peer konzultanta, vznikl i Klub 
otevřeného srdce, který vytváří prostor pro sdílení  
a  poradenství pro uživatele, přátele a rodinné 
příslušníky, pořádá přednášky a besedy o 
duševním zdraví a spoustu dalších aktivit. Tento 
klub naplňuje i rehabilitační typ peer podpory, 
kladou důraz na mezilidské vztahy a osobní 
zkušenost, což odpovídá interakčnímu typu peer   
podpory. 
Co říci na závěr. Na základě zkušenosti lze 
konstatovat, že peer konzultant dokáže s klientem 
lépe navázat vztah, může k němu lépe proniknout, 
protože pacienti jsou často nedůvěřiví a nechtějí 
spolupracovat. Peer konzultanti nabízí svoje 
osobní zkušenosti, mohou nabídnout jiný pohled 
na řešení případu i na chod systému. Peer 
konzultanti jsou součástí týmu a péči svým 
způsobem dělají otevřenější a přístupnější pro 
pacienty. Pacienti samotní to pak vnímají jako 
určitý způsob zapojení se do procesu rozhodování.  
Jsme na dlouhé cestě, kterou označujeme jako 
transformace psychiatrické péče. Ta s sebou nese 
změnu myšlení a náhled na duševně nemocné 
nejen v laické veřejnosti, ale i v té odborné části , 
což vede k nezbytným krokům nejen 
v poskytované péči, ale i ve financování. I když 
v naší nemocnici můžeme konstatovat, že přínos 
peerů je velký, visí zde nejistá budoucnost, která 

souvisí s otázkami jejich financování. Jak bylo 
zmíněno cesta je to dlouhá, ale snažíme se tohoto 
úkolu zhostit co nejlépe.  
 

 

Ondřej Franek, primář odd. A PN v Opavě 
Práce na pozici peer konzultanta na 

lůžkovém psychiatrickém oddělení představuje 
zvláštní nároky na kvalitu pracovníka. 
Vlastní zkušenosti s duševním onemocněním je 
třeba sdílet zpravidla rychleji a vyššímu počtu 
pacientů. Proto i prezentace duševního 
onemocnění z pohledu zotavení je náročnější 
především z hlediska časového tlaku.  

Na našem oddělení se opakovaně 
setkáváme i s peery, kteří jsou aktuálně psychicky 
dekompenzováni, nemají náhled na vlastní 
epizodu onemocnění a nejsou schopni 
bezprostředně vykonávat svoji funkci. Přesto mají 
nadále motivaci pracovat s našimi pacienty jak na  

 
oddělení, tak se svými klienty distančně, 
popřípadě v brzké době ihned po propuštění ve 
svých kmenových organizacích.  

Problém vidíme i v současném vzdělávání 
peeru. Základní kurz pro peer konzultanty v péči o 

duševní zdraví dle naších zkušenosti, může 
absolvovat prakticky kdokoliv, aniž by někdo 
zkoumal predispozice, vlastní osobní příběh, nebo 
diagnózu uchazeče. 
 

Kristýna Koryťáková 
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Kristína Klásková, staniční lékař 
 Pozice peera v naších zdravotnických 
zařízeních je poměrně nová, těžce uchopitelná. 
Není lehké jí přesně definovat. Peer přináší svou 
žitou zkušenost duševního onemocnění mezi 
ostatní pacienty, má být jakýmsi průvodcem, 
kolegou, podporovatelelem. Jeho pozice je ale 
vratká, jeho remise často křehká a sám se leckdy 
dotýká své vlastní zranitelnosti.  Ale pro 
zdravotnický personál, za léta uvyklý 
hierarchickému systému a pevně danému řádu, 
rovněž není vždy jednoduché roli peera se vší 
vážnosti akceptovat. Peer se tak ocitá na tenkém 
ledu, na neprošlapaném 
pomezí, v průniku dříve 
markantněji 
odděleného světa 
pacientského a 
zdravotnického. 
Pro všechny strany 
jde o hledání 
vlastní tváře a 
formy „modus 
vivendi“- bez 
doporučených 
postupů či 
osvědčených 
algoritmů. Na 
ochotě a otevřenosti 
obou stran záleží, 
zda budou vedle 
sebe jenom pasivně 
koexistovat, nebo 
zda vytvoří 
platformu, kde je 
možné skutečné 
sdílení.  

Pro můj 
postoj k peerům byla 
formující zkušenost 
z předchozího 
oddělení. Ovlivněna 
touto formací jsem 
jim převážně 
nakloněna. 
Systematičtější 
spolupráci s nimi, jak 
známo, dlouhodobě 
přerušily covidové 
restrikce, aktuálně jde tedy spíše o 
fragmentární dojmy, než o kontinuální zkušenost. 
Ale i z drobných střípků se mi zdá, že obvykle 

svou roli berou velmi odpovědně a vážně. Často 
vážněji než my. Každý z nich je originál, 
vybavený jinými dispozicemi, otisk každého je 
jiný. Jsou mi cizí extrémní názory občasně se 
objevující na obou stranách (nechci říct barikád).  
Na jedné straně popírání smysluplnosti jejich role,  
na druhé straně ale nekritická adorace „peerství“ 
s bořením a nivelizací všeho, co zavání klasickou 
psychiatrií. Na jiných platformách (mimo PNO) 
jsem se setkala s postoji peerů, kteří relativizova li 
fakt psychotického onemocnění i existenci 
psychiatrických diagnóz vůbec.  S poukazem na 
konkrétního viníka, který má na svědomí všechna 
omezení, který jim život s duševní nemoci přináší. 
Viník je zřejmý. Je jim „systém“.  

Nehledě ale na tyto militantní postoje, 
má zkušenost s peery je dobrá.  Určitě je zde 
ještě prostor pro tvarování jejich role. Pacienti 
na jejich přítomnost obvykle reaguji živě. To 
je svědectvím jejich autenticity, přinášejí 
prožitek, který je zdravotnickým ansámblem 
nepředatelný. A přidanou hodnotou pro peery 
samotné je pocit užitečnosti jejich vlastní 
existence. Jejich životní příběhy, často rozbité 
přítomnosti nemoci, se scelují v smysluplný 
tvar. A to není málo.  

     

 

Kristýna Koryťáková 

Ján Dibák 
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Lenka Kuncová, vedoucí sociální pracovnice 
Jsem velmi ráda, 

že v naší nemocnici 
pracují peeři. Oslovení 
„peer“ vnímám 
aktuálně jako hodně 
zprofanovaně a už se 
těším na dobu, kdy to 
budou jen kolegové 
v běžných pracovních 
interakcích a jejichž 
životní zkušenost s 
duševním 
onemocněním se 
stane žádanou 
devízou. Těší mě, že 
v naší nemocnici 
pracují jednak lidé, 
kteří mají vlastní 
zkušenost s duševním onemocněním, 
tak i jejich blízcí v pozici rodinných peerů. Jsem 
přesvědčena, že sdílená zkušenost včetně všech 
úspěchů i obav pomůže v předávání tolik potřebné 
naděje, kterou hospitalizovaní lidé i jejich 
nejbližší velmi potřebují. Otevřená komunikace a 
žitá zkušenost je v procesu recovery 
nenahraditelná. Díky spolupráce s Mgr. Martinem 
Okáčem a jeho týmem vím, jak neocenitelný a 
efektivní dokáže být citlivě zainteresovaný pohled 
lidí, kteří si sami prošli ústavní léčbou. O to víc  si 
cením otevřenosti, vstřícnosti, nadšení a ochoty, 
se kterou do naší spolupráce vstupují. Věřím, že 
naši kolegové budou i nadále participovat na 
zlepšování kvality poskytované péče v naší 
nemocnici a myslím si, že např. v evaluaci 
lidskoprávní problematiky bude jejich pohled 
nenahraditelný a inspirující zároveň.  

 
 

Andrea Strachanová, PEER 
Jmenuji se Andrea. Je mi 30let, jsem 

z Havířova. Léčím se už 11let s bipolární-
afektivní poruchou. Pracuji od 1.7.2020 v Centru 
duševního zdraví ve Frýdku-Místku jako peer 
konzultant. Pracuji v multidisciplinárním týmu, 
tzn. že tam je zdravotní úsek (psychiatr, 
psycholog, zdravotní sestry), a sociální úsek  
(sociální pracovníci a já jako peer). Tato práce mě  
naplňuje a dělám ji ráda. S klienty pracuji se 
zaměřením na jejich zotavení. Pomalu se mi to 
daří, ale u každého klienta je to individuální, 
podle toho v jaké situaci se momentálně nachází.  

Jana Kožialová, psychoterapeuka 
Chtěla bych moc poděkovat za nově 

vzniklý projekt PRP. Vidím v této 
práci smysl a užitek, neboť duševní 
nemoc se dotýká celé rodiny. 
Nejbližší sami často neví na koho se 
obrátit, nedostávají informace, které 
by potřebovali a často ani neví, co 
potřebují... Nerozumí tomu, co se 
děje.  

Na naše oddělení dochází PRP 
Katka Okáčová, která pracuje se 
svým příběhem, sděluje své 
zkušenosti. Nejbližším tak může 
poradit, sdílet, dávat naději a 
povzbuzení. Katka je pro mě 
empatická žena s velkým srdcem a já 
jsem vděčná, že s ní můžu 
spolupracovat  

 

Kristýna Koryťáková 

Ostrava nádherná 

Ondřej Jahoda 
 

Kdesik v dali řeka huči, Je tu slyšet dětsky smich 
Dělnici maju konec šichty, Všade padá černy snih 

 
Uhle leti ve vozíkách, Loukou černou k fabrikam 

Těžko idu, sotva dycham, vzduch je citit prachem sa m 
 

Stromek neni, tata propil, Zalohu i zbytek vyplaty 
Mikulaš nás nezajima, Pro nas chodi rohaty 

 
Slunko sviti skrze smogy 

 Barevne jak duhy mraky jsou 
U nas ve městě je to mnohy, ukaz nočni oblohou 

 
Město žije, město dycha, V žilach teče černa krev 

Do roboty dělnik spěcha, Šest děcek na zadech 
 

Razovita Ostrava je Špinava jak uhel sam 
Nadherná pry Ostrava je Jako černy diamant 

 
Je to město mezi městy, Nejkrasnějši na zemi 
Kdo ji hani, mluvi z cesty, Nedokazal ocenit 

 
V tomhle městě umřit chcu ja 
V tomhle městě chtěl bych žit 
V městě kere prachem zmira 

Smogem hrozi zadusit 
 

V tomhle městě nádherném 
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Ráda bych vás stejně jako v minulém čísle 

pozvala na pár kulturních akcí, které se buď 
chystají nebo již běží a jednu z nich přiblížit o 
něco blíže. 

Asi největší akcí po venkovní výstavě 
Mikrobů, které byly rozmístěny po Opavě je 
výstava pod názvem „Sochařské city“. 
Autory je skupina mladých lidí jako je Jakub 
Flejšar, Libor Hurda, Ondřej Oliva, Lukáš Rais, 
Milan Cais, Matěj Frank, Vladimír Franz a Štěpán 
Molín. 

Sochařské emoce vstupují do prostorů 
města vnášející do něj nové příběhy, vibrace a 
současná témata zhmotněná výtvarníky do 
rozličných forem. Jedná se o sedm soch se sedmi 
různými tématy, z toho čtyři pracující s figurativn í 
tématikou a dvě inspirované rostlinnou říší a 
poslední s názvem „Disconnected“ (odpojeno) od 
Milana Caise se pokouší být jakousi banální 
alegorií současnosti. Lidstvo se dostalo do situace , 
kdy si život bez „zapojení“ nedokáže představit. 
S příchodem pandemie se v posledním roce stalo 
slovo online přinejmenším nadužívané. Jak by 
svět vypadal zase offline si už dnes nikdo neumí 
představit. 

Jak být připojen a jakou formou je téma, 
s kterým si pohrává socha od Matěje Franka. 
Komunikační kanály, kterými se dorozumíváme 
se mohou zdát zmatečné a složité. V tomto 
případě se ale hlas každého z rozmlouvajících 
nese přímo k uším dalších dvou komunikačních 
partnerů. Navzdory očekávánému zmatku je 
snadné najít porozumění. Myšlenky jsou zárodky 
komunikace, někdy ani nevyřčené, někdy 
svazující, tak jako sochy „Myšlenka“ od 
Vladimíra Franze a Štěpána Molína. 
 Stejně jako do koutku zmáčknutý „Žebrák“ 
na okraj společnosti, sedící na rohu ulice je 
námětem pro sochu Jakuba Flejšara. Žebrák, 
bezdomovec, chudák, mrzák, houmlesák – 
systémem a mnohými považován za okraj 
společnosti … Jak skvěle ten „náš“ systém umí 
rozdělovat, zařazovat, třídit a škatulkovat. O co 
více či méně jsme lidmi než domnělý „okraj 
společnosti“? Dělá nás materiálno šťastnějšími 
než je on? Je to lidské EGO, které nás žene dál a 
výš a občas dovede ostatními pohrdat. A to je  
další socha z rukou Libora Hurdy. Tato socha budí 
mnoho emocí a část naši společnosti 
vyprovokovala. 
 Další sochou k vidění je Don-Q na koni 
spěchajíc na pomoc do Opavy k boji s větrnými  

 
mlýny, předsudky či 
nepochopením. 
Procházkou po Opavě 
lze vidět i sochu 
Kentaur Enzo, Čekání 
na vodu, Pragnostik, 
Printree, Trialog, 
Loudal či Orchidea. 
Sochařské příběhy, 
city, emoce, tak 
vstoupila do města 
opavského City, aby 
jitřilo city obyvatel a 
návštěvníků města 
sochařskými formami. 

 

Disconnected 

Žebrák 

Myšlenka 
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Chcete-li vidět Opavu a její okolí z výšky, 

pak můžete stále navštívit městskou věž Hláska, 
která stojí na Horním náměstí v centru města. 
Jedná se o 60 metrů vysokou věž, ze které při 
dobrém počasí lze dohlédnout až na vrcholky 
Jeseníků. Veřejnosti je přístupná od dubna až do 
záři vždy v sobotu. Vstupenky je možné zakoupit 
na místě v den konání ve vstupu do radnice nebo 
v Turistickém informačním centru. 
 

Opavská kulturní organizace tzv. OKO 
pravidelně pořádá řadu výstav a expozicí. Jednou 
z nich je třeba expozici Cesta Města: Vůně zimní 
Opavy – atmosféra historické zimní Opavy za dob 
našich babiček, která potrvá do 27.3.2022 

 
Klub ART vás zase zve na řadu vystoupení 

a přednášek jako jsou: přednáška Duševní zdraví 
aneb pohled na svět prostřednictvím arteterapie – 
9.2. v 16:30, koncert Luboše Pospíšila – 16.2. 
v 20:00, improvizační divadlo IMPROSHOW – 
4.3. v 19:00. 
 

Dům umění a kostel sv. Václava na 
Pekařské ulici vás může nadchnout svými 
výstavami umělec Michal Škapa – výstava 
STARMAN (neónová instalace), která potrvá do 
3. dubna 2022. 

 
Slezské zemské muzeum zve na své stálé a 

pestré expozice. V těchto dnech se do něj také 
stěhuje expozice Ošetřovatelství, která byla 
k vidění v areálu Slezské nemocnice. Pěknou 
procházku s prohlídkou výstavy Štěpána Raka, 
dobových fotografií a preparátů Viléma Borůvky 
lze podniknout v Arboretu Nový Dvůr nedaleko 
Opavy. 

 
Památník Petra Bezruče připravila stálou 

expozici tohoto významného literáta. K vidění 
jsou texty, fotografie, ale i posluchárna 
s mluveným slovem přímo Petra Bezruče. 
Otevřeno v St - So 8-12 a 13-16 h. Dále je pro 
nadšence Zdeňka Buriana k vidění výstava 
Pravěký svět anebo po stopách Zdeňka Buriana, 
která potrvá do 24. 2. 

 
Ráda bych vás pozvala do Unisféry 

Slezské univerzity, Fyzikální ústav na Bezručově 
náměstí v Opavě. Zde probíhá každou středu 
promítání fulldome pořadů, např.: Zimní obloha  

 

 
nad Opavou, Tajemný oceán (3D, 40 min.), 
Evropa pod jižním křížem, Za zatemněním nad 
Antarktidou – přednáška Petra Horálka, Bohové a 
hvězdy starých Mayů. 

 
A nesmíme zapomenout na Farmářské trhy 

a Velikonoční jarmark, který se nám otevře 
s příchodem jara. Veškerý doprovodný program 
bude městem teprve vyhlášen. Významnou 
součástí Velikonočního jarmarku bývají lidové 
tradice, tance, zvyky, pohádky pro děti, ale také 
nejrůznější koncerty a vystoupení známých 
interpretů populární hudby. Vše v závislosti na 
covidové situaci a opatřeních.  
 
 Věřím, že každý si najde to své a bude se 

líbit. 

Připravila: Vlaďka Válková 

 

Orchidea
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Invalidní důchod 

Když kvůli špatnému zdravotnímu stavu 
nemůžete vykonávat dosavadní zaměstnání, 
pomůže se zabezpečením příjmu invalidní 
důchod (ID). Kdo chce invalidní důchod 
pobírat, musí být uznaný invalidním, splnit 
potřebnou dobu účasti na důchodovém 
pojištění (podmínku plnit nemusíte, pokud jste 
invalidní následkem pracovního úrazu) a být 
mladší 65 let. Správa sociálního zabezpečení 
přizná ID jenom tomu, kdo nesplňuje podmínky 
pro přiznání starobního důchodu. 

 
Přiznaný stupeň invalidity 
Základním předpokladem pro přiznání 

ID je, že Váš posudkový lékař České správy 
sociálního zabezpečení uzná invalidním 
v jednom ze tří stupňů. O konkrétním stupni 
invalidity vždycky rozhoduje pokles pracovní 
schopnosti. 

 
Invalidní důchod pro invaliditu I. stupně 

– pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%, 
nevíce o 49%. 

Invalidní důchod pro invaliditu II. 
stupně – pokles pracovní schopnosti nejméně o 
50%, nejvíce o 69 % 

Invalidní důchod pro invaliditu III. 
stupně – pokles pracovní schopnosti nejméně o 
70%. 

 
Doba důchodového pojištění pro 

nárok na důchod 
Ani pokles pracovních schopností o 35% 

a víc nestačí, pokud člověk nesplní další 

z podmínek a to dostatečně dlouhou účast na 
důchodovém pojištění. V praxi je tedy pro 
přiznání ID potřeba odpracovat dostatečný 
počet let. Kolik přesně, to záleží na věku: 

do 20 let méně než jeden rok 
od 20 do 22 let jeden rok 
od 22 do 24 let dva roky 
od 24 do 26 let tři roky 
od 26 do 28 let čtyři roky 
nad 28 let pět let z posledních deseti let 
nad 38 let pět let z posledních deseti let 

nebo deset let z posledních dvaceti let (podle 
toho, co je pro pojištěnce výhodnější) před 
vznikem invalidity 
 

Jak požádat o invalidní důchod 
Žádost o invalidní důchod se podává na 

Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ)  
v místě trvalého bydliště, kde příslušné 
dokumenty s klienty sepisují přímo pracovníci  
OSSZ. Pokud se nemůžete dostavit osobně, lze 

žádost sepsat 
s rodinným 

příslušníkem. Ten bude 
potřebovat váš písemný 
souhlas a lékařské 
potvrzení, kterým 
doloží, že váš zdravotní 
stav neumožňuje 
návštěvu OSSZ. 

K sepsání žádosti 
budete potřebovat 
občanský průkaz a 
dokumenty, které 
prokazují náhradní doby 

pojištění, jako je např. rodný list dítěte nebo 
potvrzení o studiu. 

Pokud je Vám přiznání ID zamítnuto 
nebo přiznán stupeň invalidity, se kterým 
nesouhlasíte, podejte proti rozhodnutí námitku 
do 30 dní od jeho vydání. Námitky směřujte na 
Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ), 
která věc přezkoumá a vydá další rozhodnutí. 
Když ani tentokrát nesouhlasíte, můžete se 
obrátit se správní žalobou ke krajskému soudu 
(ve lhůtě 2 měsíců od obdržení rozhodnutí). 
Řízení ve věcech důchodového pojištění je 
osvobozené od správních poplatků, a to i tehdy, 
když soud rozhodne ve váš neprospěch. 

V případě, že Vám ani v námitkovém 
řízení invalidní důchod nebude přiznán a chtěli 

Hynek Parchanský 
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byste využít statut osoby se zdravotním 
postižením, např. za účelem zaměstnání na 
chráněném pracovním místě, je možno požádat 
prostřednictvím OSSZ alespoň o uznání tzv. 
OZZ (osoby zdravotně znevýhodněné).  

 
Zaměstnání a invalidní důchod 

Rozsah pracovní aktivity by měl 
odpovídat snížené pracovní schopnosti. 
Doporučuje se pracovat na zkrácený úvazek. 
Plné pracovní nasazení by mohlo poukázat  
na zlepšení zdravotního stavu, tím na obnovení 
pracovní schopnosti a vést pak ke snížení, popř. 
u nižšího stupně i odejmutí invalidity. Pokud 
jde o výši výdělku, žádný limit neplatí. Pro 
osoby invalidní v 1. a 2. stupni je zaměstnání 
žádoucí. Doba pobírání ID se na rozdíl od osob 
invalidních ve 3. stupni nepočítá jako náhradní 
doba pojištění potřebná pro pozdější nárok na 
starobní penzi.  

U osob invalidních ve 3. stupni je na 
zváženou spíše přivýdělek na dohodu  
o provedení práce (150 h ročně s výdělkem do 
10 tis. měsíčně) nebo tzv. „zaměstnání malého 
rozsahu“ s běžnou pracovní smlouvou, ale 
výdělkem max. 3500,- Kč za měsíc. V obou 
případech se z příjmu neodvádí sociální 

pojištění, takže příslušnou OSSZ na zaměstnání 
při ID 3. stupně neupozorňujete. 
 

Autorky textu: 

Bc. Eva Svobodová, DiS.  

Mgr. Petra Tesařová, DiS. 

 
 
 

Služba následné péče 
Služba následné péče (SNP) je placená 

pobytová sociální službou, která je součásti 
Psychiatrické nemocnice v Opavě.  Služba 
vznikla v roce 2018 s kapacitou 11 uživatelů a 
od ledna 2022 se rozšířila na kapacitu 24 
uživatelů. Podporu zajišťují pracovníci 
v sociálních službách a sociální pracovníci. 
Služba je umístěna v areálu nemocnice v 
budově CH (bývalá prádelna nemocnice). 
Podporujeme lidi s duševním onemocněním 
k začlenění do běžného života, k zodpovědnosti 
za svůj život, k vedení domácnosti. 
Podporujeme lidi při osvojování pracovních, 
osobních a společenských návyků. 

Hlavním cílem je začlenění duševně 
nemocných lidí do běžného života a prevence 
relapsu nemoci a plynulé dokončení procesu 
úzdravy započatého během předchozí ústavní 
léčby. 

Program služby následné péče je 
koncipován na 12 měsíců, délka trvání je však 
vždy individuálně přizpůsobena individuálním 
možnostem a osobnímu potenciálu každého 
klienta. Každý z uživatelů má svůj důvod, proč 
se rozhodl pro Službu následné péče. Mezi 
nejčastější důvody patří zejména podpora při 
řešení následného bydlení, podpora při 
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hospodaření s financemi, dodržování 
pravidelných kontrol u lékařů, jak reagovat při 
krizových situacích, umět zacházet se svou 
nemocí. 

Uživatelé jsou finančně zajištění buď to 
invalidním důchodem (ID) – většinou 3. stupně, 
sociálními dávkami, nebo invalidním 
důchodem i sociálními dávkami z důvodu 
nízkého příjmu invalidního důchodu. Každý 
klient, který nastupuje do SNP, má možnost 
podpory finanční gramotnosti. Klient jedná se 
sociální pracovnicí, která zjišťuje, zda má klient  
nárok na doplatek na bydlení, popřípadě 
příspěvek na živobytí. Klientovi poskytuje 
podporu při vyřízení těchto dávek formou 
sepsání žádosti pro úřad práce. Aby klient 
dosáhl na sociální dávky, je zapotřebí vyplnit 
několik tiskopisů. Všechny tiskopisy si klient 

zašle na úřad 
práce dle svého 
trvalého bydliště. 

 Dále 
s klientem, který 
pobírá invalidní 
důchod řeší, 
jakým způsobem 
je ID vypláceno, 
většinou klientům 
chodí ID na 
depozitní účet 
PNO. Aby byli 
klienti připravení 
k začlenění do 
běžného života, 

motivujeme je, aby si důchod nechávali 
přeposílat na poštu, nebo měli zřízený svůj 
osobní účet u banky. Každý klient má měsíčně 
k dispozici určitý finanční obnos, který si 
rozpočítá na celý měsíc sám, nebo s podporou 
pracovníka služby. Klient, který požádá o 
podporu, sepíše s pracovníkem individuální 
finanční plán, díky kterému se naučí 
finančnímu hospodaření – to zahrnuje finance 
na jídlo, bydlení, léky, drogerii, dopravu, 
finance na volnočasové aktivity aj.  

Klienti jsou podporování 
k zodpovědnosti a dodržování domluvených 
schůzek, jak u lékaře, na úřadech nebo plnění 
úkolů v běžném životě. Každý klient si zvolí 
formu zapisování schůzek, nejčastěji používají 

kalendář nebo diář, kde si zapisují své termíny 
schůzek a povinnosti.  

Klienti, kteří ukončují pobyt ve službě, 
mají zajištěné následné bydlení. Buď se vracejí 
do svých bytů, 
využívají podpory 
samostatného 
bydlení nebo využijí 
jinou sociální službu 
– př. chráněné 
bydlení. Klienti 
během pobytu ve 
službě intenzivně 
hledají s podporou 
pracovníka vhodné 
následné bydlení dle 
svých potřeb a přání. 
K tomu, aby si klienti 
udrželi bydlení, učí se a jsou podporování 
jakým způsobem dbát o svou domácnost – 
pravidelné úklidy, manipulace 
s elektrospotřebiči, jak neplýtvat s vodou a 
energiemi, dodržování plateb za bydlení. Dále 
jsou vedeni k dodržování léčebného režimu, učí 
se, jak rozeznat negativní příznaky nemoci a co 
v danou chvíli dělat, koho kontaktovat. Klienti 
před odchodem ze služby navážou již kontakt 
s centrem duševního zdraví, nebo terénní 
sociální službou, kteří klientovi nadále budou 
poskytovat podporu v osamostatnění.  

Další podporu klientům poskytujeme 
například v upevňování rodinných a 
přátelských vazeb, v pracovním uplatnění, 
v naplnění dne a volného času, v rozhodování 
se, orientace v dopravě a cestování, jednání na 
úřadech aj. 

Hana Konopková  
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UVĚZNĚNÁ 
„Brány svého vězení si neseme každý v sobě.“  

- J. P. Sartre - 

Znáte ten pocit, kdy jste zatlačeni do 
kouta a najednou jakoby neexistovala ani jedna 
jediná cesta, jak se z toho kouta dostat pryč? Já 
tento pocit znám, a to velmi dobře. Dnes, s 
odstupem času a po třech letech psychoterapie, 
říkám tomuhle mému pocitu, do kterého mě 
dostávali moje strachy v podobě úzkostí, 
panických atak a depresí jako takové „vězení 
bez mříží“. 

Onemocnění duše tohle umí, vyřadit 
člověka ze života a zahnat ho do kouta. A v tom 
koutě ho drží někdy tak dlouho, že si opravdu 
začnete myslet, že jste ve vězení. I přesto, že 
Vás tam nikdo nezavřel, i přesto, že tohle 
vězení nemá žádné mříže ani dveře, které by 
Vám bránily prostě a jednoduše odejít. Je to 
vězení, které si v sobě stavíme my sami! 
 Ale to je právě ta výhoda. To, že pokud 
jsme si to vězení vystavěli my sami, pak ho také 
my sami můžeme zbořit. Není to hned, nejde to 
úplně jednoduše a je fajn, když najdeme 
spřízněnou duši, která nám s tím bořením 
trochu pomůže. 

Jsem ráda, že jsem cestu z toho svého 
„vězení“ našla, i když jsem ho ještě celé 

nezbořila. Občas se tam vracím, občas mě tam 
něco zažene, ale už není tak těžké a už netrvá 
tak dlouho, než z něj zase dokážu odejít. Možná 
ho někde v sobě potřebuju mít, možná o něj 
nechci úplně přijít, možná je dobré se tam 
občas schovat...ale je taky dobré vědět, že ten 
klíč od svého „vězení“ mám v sobě a nikdo mi 
ho nemůže vzít. 

LidaMu 
 
 

 

LidaMu - UVĚZNĚNÁ 

Sedávala na pomezí 
plavovlasá kráska 
mluví o ní všichni lidé 
říkají jí láska. 
 
Sedávala na pomezí 
lidé se jí smáli 
že prý nemá v hlavě rozum 
a život zná zdáli. 
 
Ona, v pravdě rozpustilá, 
nedala však na řeči, 
žila si svůj život jako 
ten, kdo se z ní vyléčí. 
 
Až vás potká, běžte za ní, 
snad se na vás usměje, 
nedejte na silná slova, 
kterými vás prokleje, 
 
neboť ten, kdo jednou věřil, 
nezůstane u dveří, 
a až potká pravou chvíli, 
zase lásce uvěří. 

Michal Vychodil 

Michal Vychodil 
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Rozhovor 

Filip Poetik Skoumal 

 
Filipa jsem 

potkala na 

Facebooku, ve 

skupinách 

zabývajících se 

nemocemi duše. 

Líbily se mi jeho 

příspěvky, potom 

básně, a nakonec 

fotky. Dodatečně 

jsem zjistila, že je 

synem Petra Skoumala, hudebního skladatele a 

textaře a klávesisty. Skamarádili jsme se a mě 

napadlo, že by mohl publikovat svoji tvorbu v 

Poslovi. Protože je opravdu zajímavá osobnost, 

požádala jsem ho o rozhovor. 

 
 Jak dlouho se léčíš s duševní 
nemoci? 
 Tak předně bych chtěl říct, že oficiální 

diagnózu a antidepresiva (už přesně nevím, jaké to 

byly) jsem začal brát až někdy v roce 2017/2018. 

Do tý doby mi nikdo nic neřekl. Nikdo se o mě a o 

moje myšlenky, únavy a tak, nezajímal. A abych 

to vysvětlil. Základní školu jsem ukončil v roce 

2007, střední školu s maturitou v roce 2012. Tam 

jsem opakoval 3. ročník ze zdravotních důvodů, 

konkrétně jsem podstoupil operaci všech zubů 

moudrosti, samozřejmě pod narkózou. Uspávající 

látky mě otupily natolik, že jsem se pár dní doma 

učil zase mluvit a jakž takž artikulovat. Maturitu 

jsem zvládl na velmi dobré známky, i díky mé 

skvělé speciální pedagožce, paní Soně Velínské, 

která se mnou dělala mnoho velmi zajímavých 

cvičení, a následně i metodě zvané Feuerstein. A k 

ní jsem se dostal opět díky či kvůli tomu, že jsem 

ve čtrnácti letech omdlel u počítače a mnoho let 

jsem bral léky na epilepsii, i když jsem nikdy 

žádný epileptický záchvat neměl. 

 
 Tvoje fotky jsou často 
depresivní, přesto se v nich 
objevuje naděje. Co tě motivuje k 
jejich tvorbě? 
 Co se týče fotek, dá se říct, že je to 

opravdu něco, co mě nesmírně naplňuje, baví a 

mám k tomu velmi silný citový vztah. Ale abych 

odpověděl konkrétněji, motivuje a inspiruje mě 

jednak má momentální nálada, myšlenky, 

vzpomínky, má oblíbená hudba (především 

atmospheric black metal/depressive black metal či 

doom metal). A vzhledem k tomu, že jsem velmi 

citlivý a vnímavý člověk, kolikrát mi stačí jedna, 

dvě písničky z toho či onoho alba a už přesně vím, 

jaký filtr a barvy použiji k té či oné fotce a 

krajině. 

 Tvoji rodiče jsou známé 
osobnosti. Jak se vypořádáváš se 
"slávou"? 
 Sláva je pro mě dodnes něco, o co mi ani v 

mých fotkách a básních nejde. Vždy to bylo něco, 

co šlo mimo mě. Je sice pravda, že jsem kolikrát 

chodil do divadla na máminy představení nebo na 

tátovy koncerty, ale to bylo spíš proto, že jsem 

nechtěl zůstávat jako malý sám doma a chtěl jsem 

se jakkoliv socializovat. Dnes to mám obráceně. 

Raději jsem po krásné procházce či výletu doma, 

kde si napustím horkou vanu, upravuji udělané 

fotky z toho onoho dne a v klidu se věnuji své 

metalové sbírce, anebo si jen pročítám své básně, 
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úvahy, povídky. Ale taky se mi jistě stane, že si 

ještě během pozdního odpoledne a brzkého večera 

vzpomenu, že si chci někde dát něco dobrého 

nebo si jen tak zkrátka posedět na jakékoliv mé 

oblíbené vyhlídce a přemýšlím o tom, co jsem už 

vše zažil, prožil, slyšel, viděl a kam mne ještě 

životní cesty a kroky zavedou. A onu slávu a práci 

rodičů jsem bral tak nějak jako něco, co zkrátka k 

tomu mému životu patří. 

 
 Co děláš, když zrovna nefotíš 
nebo nepíšeš básničky? 
 Kromě básní a fotek toho asi moc nedělám 

(smích). Tak třeba velmi rád objevuji nové 

black/doom metalové kapely, koukám na Google 

mapy, kde jsem ještě nebyl, kde by to mohlo být 

zajímavé. Málem bych zapomněl také dodat, že 

někdy si během dne lehnu do postele a nechávám 

své myšlenky a emoce proplouvat kolem. 

 
 Co máš rád? 
 Mám rád opravdu mnoho věcí. Kromě již 

zmíněného metalu, básní, fotografií a odpočinku, 

opravdu zbožňuji cestování vlakem, ať je to 

kamkoliv. Mám rád dobré jídlo, především 

jakékoliv mexické, indické, italské, čínské nebo 

občas i to české mi přijde na chuť. No a jinak, 

když mám náladu a čas, tak se rád projdu po 

knihkupectví nebo knihovnách, kde čerpám 

inspirace ke psaní a vnímám pocity společnosti. 

 

 Čím se živíš? 
 No víte...celý život se věnuju péči o 

nemocné umírající seniory a handicapované děti. 

Dělám to hlavně a především z toho důvodu, že 

sám vím, jaké to je být na dně, a taky proto, že už 

v raném dětství jsem měl na dětských táborech, 

kam jsem dřív o prázdninách jezdil, velké 

pochopení pro slabší jedince. Při většině 

týmových her jsem hned pomohl těm členům 

našeho týmu, kteří si třeba nevěděli s tím úkolem 

rady nebo chtěli nějak jinak pomoci. A sice tento 

obor (sociální práci) nemám vystudovaný, ale po 

své střední škole jsem si hned udělal mnoho kurzů 

týkající se pracovníka v sociálních službách a od 

té doby to tak nějak celý život dělám a velmi mě 

to baví.  

 
  
 

Co za hudbu posloucháš?  
 Vzhledem k tomu, že můj táta byl hudební 

skladatel, mám k hudbě velmi blízko. V dětství 

jsem sice hrál na kytaru, ale dlouho mi to 

nevydrželo. Ne že by mě to nebavilo, naopak. Ale 

jakožto člověk s hyperaktivitou jsem se tomu moc 

často nevěnoval. Nicméně hudba hraje stále v 

mém životě prim. Ať už při focení, procházení se 

hřbitovy či skládání básní. Hudba je pro mě jeden 

z největších léků, co znám. A asi bych měl říci i 

žánry, jaké poslouchám, že(smích)... No, nejvíce 

poslouchám depressive black metal, doom metal a 

post-rock. Samozřejmě, že sem tam si poslechnu 

ještě pár jiných žánrů, ale ty, co jsem vyjmenoval, 

jsou asi hlavní. 

 
 Celé číslo Posla je věnováno 
peerům a peerování. Dotýká se tě 
nějak tato problematika? 
 Vlastně se mě problematika peerů ani nijak 

nedotýká. Je sice pravda, že jsem zkoušel dělat 

peera, ale neměl jsem na to dostatečnou 
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kvalifikaci. Ale taky šlo o to, že bych si musel 

shánět lidi sám, a to je pro mě docela náročný.  

 Neříkám, že bych měl problém s 

oslovováním lidí, to dělám poměrně dost často, 

když se někam chci dostat, ale bohužel si 

nedokážu představit, že bych se jich ptal, jestli 

byli někdy a někde hospitalizovaní a jestli by 

neměli zájem mít peera.  

To asi hlavně z toho důvodu, že duševní 

onemocnění, je podle mého, stále ve společnosti, 

tabu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Co bys vzkázal čtenářům Posla? 
 Určitě bych chtěl vzkázat mnoho. Ale 

jedna z věcí, co mi momentálně leží na srdci 

(smích), je to, že ať se nebojí v nouzi nejvyšší říci 

si o pomoc a ať si dělají dobře jak na duši, tak na 

těle. Osobně si myslím, že někdy není vůbec na 

škodu, abychom byli tak trochu sobci a prostě 

dělali to, co nás baví a naplňuje. 

 Děkuji za rozhovor 

Vratislava Musilová 

 
 

             SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návod na řešení Sudoku: Cílem hry je 
doplnit chybějící čísla 1 až 9 tak, aby platilo, 
že v každém řádku, v každém sloupci a v 
každém z devíti čtverců byla použita vždy 
všechna čísla 1 až 9, ovšem každé číslo jen 
jednou. 
 

Vtípky doktora Tatarka 
 
Chuck Norris chytil koronavirus. Bylo mu ho líto, tak 
ho zase pustil. 
 
„Jak se cítíte v nových brýlích?“ ptá se doktor. 
„Výborně. Najednou potkávám spousty známých, 
které jsem neviděl celé roky.“ 
 
A Bůh pravil: „Noe, udělej zálohu.. budu formátovat.“ 
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Od Vánoc k Velikonocům 
Asi všichni vnímáme, že Vánoce a 

Velikonoce jsou důležitými milníky každého 
roku. Vánoce máme spojené se zimním obdobím a 
Velikonoce zase s jarním (tedy alespoň u nás na 
severní polokouli). Líbí se mi ten roční cyklus, 
jednotlivá období jsou dána, a přesto nejsou vždy 
stejná. Rok je tak zajímavý a pestrý. Díky Bohu za 
to. Dovedete si představit, že by byla jenom zima 
anebo stále jen jaro? A tak pandemii a lockdownu 
navzdory po zimě přichází jaro, z vánočního 
období jsme se přesunuli k Velikonocům.  

V minulých dvou letech jsme díky 
pandemii prožili oboje svátky v omezeném 
režimu. Ne vše, co jsme byli zvyklí dělat, se 

mohlo. Některým to vadilo více jiným méně, ale 
dotklo se to všech. Na druhou stranu nám to zase 
umožnilo prožít tato období odlišně, méně 
hektické či skromnější. Mohli jsme se zastavit a 
urovnat si některé věci, přemýšlet o sobě, druhých 
a o životě. Co vlastně dělá ty svátky svátkem? 
Proč je slavíme? Potřebujeme je v dnešní moderní 
době? Ano, potřebujeme a to z několika důvodů. 
Za prvé náš život potřebuje určitý řád (pořádek či 
systém). Ten nám dává opěrné body, přináší smysl 
a cíl a pomáhá proti chaosu. Za druhé potřebujeme 
se na něco těšit a radovat se. A také o tom jsou 
svátky, radost a potěšení můžeme prožívat 
z maličkostí. Ale také máme radost přinášet 
druhým, snažit se potěšit jiné.  

A v neposlední řadě jde o křesťanský 
význam těchto svátků. Jsou zvěstí o naději a lásce, 
které potřebujeme asi nejvíce. Ten, který stvořil 
vše, tebe i mě, na nás nezapomněl a poslal nám 
pomoc a záchranu, svého Syna Ježíše. Z jeho 
narození se radovali chudí pastýři i zámožní 
mudrci. Jeho velikonoční smrt je sice bolestivá, 
ale nutná pro naši záchranu, On se obětoval 

z lásky pro nás. Ale především na konci 
velikonočního příběhu je vzkříšení a nový život. 
Jen si zkuste přečíst v Bibli evangelium podle 
Lukáše a určitě budete ohromeni.  

Přechod ze 
zimy do jara nám 
ukazuje sílu nového 
života. Myslím si, že 
nám to Bůh 
připomíná právě i 
skrze přírodu. Po 
zimě povstává nový 
život, vše raší, 
zazelená se a začíná 
růst, dokonce i tam, 
kde bychom to vůbec 
nečekali. Dále Slunce více hřeje a delší dobu je 
světlo. Světlo a teplo, které mají blahodárný vliv 
na naši pohodu a psychiku. To vše je dobrý Boží 
dar a přináší nám radost a naději. Tak se kolem 
sebe rozhlédni a pomysli na to, že i v tobě může 
díky Bohu vyrašit něco nového, i v tobě může 
začít nový život, skrze víru v Ježíše. Velikonoce 
jsou svátky naděje, která nezhasne ani v nejtěžší 
chvíli.  

Mílí čtenáři, přeji vám všem požehnané 
Velikonoce, ať radost ze vzkříšení Ježíše naplní 
váš život a dá vám směr a naději. Připojuji také 
citát z Bible:  

„V tom se ukázala Boží láska k nám, že 
Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom 
skrze něho měli život.“ (1.Janův 4,9) 

 

Jiří Marek – kazatel sboru BJB v Ostravě 
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Peer konzultant Ondra Žárský se s námi dělí 

o svůj příběh 
 
 S novým peer konzultantem Oázy 
pokoje, Ondrou Žárským, jsem měla možnost 
absolvovat velmi pozitivní rozhovor, v němž mi 
Ondra vylíčil svůj silný osobní příběh a cestu, 
která jej dovedla až na pozici peer konzultanta 
v jednom z našich středisek pro osoby 
s duševním onemocněním. O tento příběh se 
s Vámi teď rádi podělíme.  
 
Ondro, jaký je Váš 
životní příběh?  
Už od dětství se v mém 
životě odehrávaly 
náročné životní 
události, které měly 
velký vliv na můj 
následující život. Díky 
životním okolnostem se 
mě mí rodiče od 9 let 
snažili vychovávat tak, 
abych předcházel 
jakýmkoliv náročným 
životním situacím a 
starostem. Avšak 
s nástupem na vysokou 
školu, Fakultu 
informačních 
technologií v Brně, jsem 
se setkal se stresem, 
úzkostmi, depresemi a 
pocitem, že na tuto 
školu nemám. V této 
době mě taky zasáhla 
má první ataka. Sám 
jsem své pocity v té 
době s nikým neřešil a už vůbec jsem nevěděl, 
jak to říci svým rodičům a zbytku rodiny. 
Nakonec jsem tyto stavy překonal a po roce 
nastoupil na stavební fakultu v Ostravě. Tuto 
školu jsem úspěšně dokončil s titulem Ing. 
Následně jsme si s kamarádem založili stavební 
firmu. Celkový rozjezd této stavební firmy a 
problémy s ní spojené, rozpad partnerského 
vztahu a starosti v rodině, ve mně opět začaly 
vyvolávat stresové stavy. Tyto stavy jsem se 
pokoušel řešit alkoholem a následně i 
samotným pokusem  

o sebevraždu. Následně jsem byl převezen do 
Psychiatrické nemocnice v Opavě, kterou jsem 
však záhy opustil a vrátil se do starých kolejí. 
Návrat do firmy a opětovný stres s tímto 
spojený, měl však za následek, že jsem se po 
půl roce opět vrátil zpátky do nemocnice 
v Opavě, kde jsem pak strávil  
3 měsíce. Během této doby jsem měl možnost 
myslet na to, co bych chtěl dále dělat a také 
jsem se seznámil s manželi Okáčovými. 
Manželé Okáčovi jsou také peer konzultanty a 
v mém zotavení mi velmi pomohli a dodnes 
pomáhají. Do nemocnice v Opavě pravidelně 

dojížděli a dělali 
skupinové terapie. 
Založili také „Klub 
otevřeného srdce“, kam 
jsem po propuštění 
z nemocnice docházel. 
Touto cestou bych jim 
taky velmi rád 
poděkoval. 
 
Jak jste přišel na 
možnost dělat peer 
konzultanta? 
V průběhu roku 2020 
mi zemřel děda a tak 
jsem se začal starat o 
babičku, která po jeho 
smrti zůstala sama. Díky 
této zkušenosti jsem 
začal zjišťovat, že mne 
baví práce s lidmi a 
začal jsem se o tuto 
oblast zajímat víc. 
Hledal jsem možnosti 
práce s lidmi a dá se 
říci, že má práce si mě 

sama našla. Objevil jsem inzerát hledající peer 
konzultanta do střediska Oáza pokoje. Tímto 
výběrovým řízením jsem úspěšně prošel a 
v březnu roku 2021 jsem tak mohl v Oáze 
pokoje začít. 
 
 
Díky svým zkušenostem s duševním 
onemocněním teď můžete pomáhat 
ostatním lidem, kteří se ocitli v podobné 
situaci, jakou jste si procházel i vy. Jak vy 
sám vnímáte svou roli peer konzultanta? 

Kateřina Němcová 
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 Já o sobě tvrdím, že jsem průvodce a 
parťák. Snažím se lidem zlepšit den. Před 
dvěma lety jsem na tyto lidi, kteří trpí 
duševním onemocněním, měl úplně jiný 
pohled. Dnes se do nich však dokážu vcítit, 
zjišťuji jejich potřeby a jsem rád, že pro ně 
můžu dělat něco, co jim v životě pomůže. Až 
příchodem do Oázy pokoje jsem zjistil, že se 
jedná o středisko, kde lidé žili, žijí a dožijí. 
Nacházejí se tady lidé se silným duševním 
onemocněním a mou snahou tak je jim alespoň 
zlepšit každý jejich den, naplánovat výlety na 
místa, kde ještě jako mladí zažívali pěkné věci. 
Mou úlohou tady není být jejich ošetřovatelem, 
raději chci být jejich kamarádem a chci s nimi 
navazovat bližší vztahy. 
 
Jak probíhá Váš den 
peer konzultanta 
v Oáze pokoje? 
 Do Oázy pokoje 
docházím třikrát týdně. 
Den zahajujeme 
poradou a poté s klienty 
rozcvičkou  
a povídáním si o tom, co 
všechno zažili během 
uplynulého dne. 
Společně s jednou 
kolegyní se snažíme 
nově zavést 
Jacobsonovu 
progresivní relaxační 
metodu, která pracuje 
s uvolněním svalstva. Pro klienty je tato 
metoda novinkou a velkým zpestřením.  
Zde bych rád doplnil plány do budoucna – 
chceme společně s kolegyněmi (volnočasovými 
pracovnicemi) realizovat výlety za brány Oázy. 
Alespoň 1x za 14 dní podniknout s menší 
skupinkou klientů např. túru do Beskyd, 
podívat se za kulturou v blízkém okolí, 
navštívit sportovní akci nebo vzít klienty za 
rodinou.  
Zároveň jsem vám zapomněl zmínit chystanou 
jednodenní „workshop“ pro cca 50 lidí se 
zaměřením na destigmatizaci lidí s duševním 
onemocněním. Pracovní název máme „Duše na 
dlani“, termín 17.9.2021 a místo konání je 
Faunapark F-M. Založili jsme s volnočasovými 
pracovnicemi Verčou a Ivčou svépomocnou 

skupinu ve spolupráci s peery Peťou a 
Andreou, se sociálními pracovnicemi 
z Beskydského CDZ (Dominika a Kristýna) a 
jejich klienty. Holkám se podařilo zajistit 
slušnou dotaci a momentálně pracujeme na 
programu. V plánu je zapojit do organizace 
úspěšně zotavené (nejen peery) a prezentovat 
jejich radost ze života – básně, obrazy, písně a 
další jejich dovednosti. Moderovat budou 
manželé Okáčovi a chtěl bych zajistit účast i 
psychologa. Chceme akcí sblížit duševně 
nemocné a zdravou veřejnost. Pokud korona 
dovolí, tak bych rád všechny touto cestou 
pozval. 
 
Ondro, pro klienty je Vaše přítomnost určitě 

velkou pomocí, 
prozraďte nám ještě, 
jak Vás Vaše práce 
ovlivňuje.   
 Jsem extrovertní 
člověk, který rád 
pracuje s lidmi. Přestože 
mě má práce častokrát 
unavuje, zároveň mě 
dobíjí. Když mě klient 
osloví jménem, nebo 
řekne něco, kdy vím, že 
mě vnímá, pak vím, že 
má práce má skutečně 
smysl. Díky tomu, čím 
jsem si prošel a díky 
této práci jsem se naučil 
nemít očekávání, ale 

radovat se ze všech maličkostí, které ke mně 
přicházejí. 
 
Závěrem se s námi prosím podělte o Vaše 
zájmy. Co rád děláte ve svém volném čase? 
 Jsem velmi aktivní člověk, rád hraju 
florbal, chodím do fitka a na hory, také jezdím 
na kole. Během depresivních stavů, které jsem 
zažíval, jsem se jakýmkoliv aktivitám spíše 
vyhýbal a teď naopak cítím, jak mi aktivní 
trávení volného času chybí. Ve svém volném 
čase se také zdokonaluji a studuji různé 
metody, díky nimž mohu pomáhat i ostatním 
lidem – jako je třeba Jacobsonova progresivní 
relaxační metoda. Taky se moc rád dobře najím 
a zároveň si jídlo někdy i sám připravím. 
 

Kateřina Němcová 
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Byl jednou jeden obchod takový Bazar 
starých věcí. Starý sešlý Obchod plný Pavučin se 
starým Pánem prodavačem. Na policích bývaly 
vystavovány devocionální sošky, Panny Marie s 
kapkami slz v očích. 
             Ten den jsem se tam šel podívat, 
procházel jsem známými ulicemi, které mi jakoby, 
pod zasněženou kápí připadaly cizí, byl prosinec.              
Chvíli mi trvalo, než jsem došel do cíle, 
každopádně jsem stál ztuhlý před dveřmi a chtěl 
se rychle ohřát v obchůdku. Případně se 
poohlédnout po nějakých cennostech. Vešel jsem, 
starý pán seděl za obchodním pultem nevšímal si 
mě opírajíc se o něj a pobrukoval si nějakou 
melodii. Všechno uvnitř bylo jakoby předepsané. 
             Za ta léta se sem nahromadilo tolik věcí 
drobných i objemných. Člověk si musel dávat 
pozor, aby nezakopl nebo něco nerozbil. Křehké 
porcelánové sošky, staromódní hodiny o zdi 
opřené obrazy, srolované ručně vyráběné koberce, 
kupodivu i regály se secondhandovou módou, 
pěkně v řadách 
navěšené oblečení na 
ramínkách, staré 
křišťálové kamínky 
lustrů, drobný nábytek, 
v kterém bylo místo v 
prosklených poličkách 
pro kalíšky, zdobené 
talířky a všude kolem 
zápach hořícího 
kadidla. Scházela 
akorát elektřina, proto 
se všude třepotaly 
plamínky svíček a 
olejových lamp. 
             Takový obchůdek se už jen tak nevidí v té 
změti dnešního konzumu a komerce. Jeho hodnota 
spočívá v příběhu věcí a životech jejich majitelů, 
kteří je zde odložily. Nikde nebyly nálepky s 
cenami, chtěl jsem se zeptat proč, ale starý Pán 
nebyl moc do řeči. Odsekl jen, že už je jeho 
obchůdek na prodej a že si mohu vzít co chci a 
kolik toho chci. 
 Vzal jsem tedy růženec s umučeným, 
ukřižovaným Ježíšem na kříži, políbil ho a 
pomodlil se. V ten Den jsem našel Boha, který nic 
nestál, neboť se to nedalo hodnotit penězi. 
 Víra je jemná energie a přesvědčení o tom, 
že pro každého je na světě místo. Pro všechny bez 
rozdílů! 

         Text, obrázky: Hynek Parchanský 

Drobné radosti 

Lucie Lipusová 
 

Vnímej drobné radosti, 
Však jsi dobrák od kosti. 

Dětskou ruku vnímej, 
Napiš nový email. 
Vnímej let motýla, 

Co barvy své rozevírá. 
Vnímej … srdce, které bije. 
Taky jak déšť do okapu šije. 
Vnímej berušky sedmitečné, 
věci, co jsou krásné a věčné. 

Drobné radosti…. 
řeka se vlévá do moře. 

Na břehu moře vnímej jantary, 
Krásné ženy, které je sbírají. 

Vnímej vesmír, který je věčný. 
Ostří nože zdá se nebezpečný. 

Drobné radosti,  
malíř co maluje svůj obraz, 

Kočka co líže si tlapky a 
Věř a vnímej dobro, 
Jako rustikální okno. 

Vnímej šum větru 
A délku svého svetru. 
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Toto číslo bylo dáno do tisku 20. 2. 2022 a vychází v březnu. 
Nevyžádané rukopisy se nevracejí. 

Obálka: Filip Skoumal 
© Opava 

REDAKČNÍ RADA 
Mgr. Ivona Országová 
Mgr. Eva Klimešová 

Mgr. Martin Okáč 
Jiřina Koudelová 

Mgr. Vratislava Musilová 
Vlaďka Válková 
Matouš Houdek 

Martin Háva 
 

GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ, EDITOR 
Filip Ország 

Ing. Michal Ország 

Psychiatrická nemocnice v Opavě 


