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AGÁTA ZAJÍČKOVÁ, PRŮVODKYNĚ NA CESTĚ ZOTAVE-
NÍ PRO LIDI S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM 
Agáta Zajíčková je peer konzultantka českobudějovického FOKU-
Su. V polovině prosince 2017 se zúčastnila Evropského fóra pro 
duševní zdraví. Tento seminář se konal ve skotském Edinburghu 
a byl určen pro peer konzultanty. „Peer je průvodce člověka 
s duševní nemocí na cestě zotavení. A zároveň člověk, který má 
sám vlastní zkušenost s psychickým onemocněním,“ říká Agáta. 

Ve skotském Edinburgu jsi se zúčastnila semináře o práci peerů. 
Čím bylo toto setkání výjimečné? 

Sešli se tu lidé, kteří pracovali přímo jako peeři společně s těmi, 
kteří tuto práci sice nikdy nedělali, ale pro lidská práva se angažo-
vali v Bruselu a podobně. Všichni měli vlastní zkušenost 
s duševním onemocněním. Je to jiné, když mluvím s lidmi, kteří 
jsou na tom podobně, mají vlastní zkušenost s duševním onemoc-
něním. A když mluvím       … pokračování na další stránce  

Vážení a milí příznivci a podporo-
vatelé,  

nastal čas pro bilancování, a tak 
jako to dělá každý z nás, i náš FO-
KUS se ohlíží za uplynulým rokem.  

Pro nás byl náročný. Možná o ně-
co víc, než předchozí léta.  

Z počátku roku nešlo všechno 
hladce, některé projekty prochá-
zely ranou fází vývoje a podobně 
jako malé dítě, museli jsme i my 
vynaložit hodně úsilí, abychom je 
rozchodili.  

Ale také to byl rok, který přinesl 
hodně nového  – poměrně radikál-
ně se nám vyměnil tým, získali 
jsme objekt pro plánované cent-
rum duševního zdraví, kam se bu-

deme po Novém roce stěhovat. 
Naše zdravotní služby, které po-
skytujeme v domácím prostředí, 
doznaly rozvoje. A to hlavně díky 
Vám, kteří činnost naší organizace 
finančně či materiálně podporuje-
te.  

Dovolte mi, abych Vám při této 
příležitosti poděkovala za Vaši do-
savadní podporu. A popřála do 
nového roku zdraví, mnoho smys-
luplných činností, hodně sil pro 
jejich naplňování a také optimis-
mus a radost.  

Neboť KDYŽ CHCEŠ, TAK MŮŽEŠ – 
pracovat, měnit svět, milovat, 
podporovat, ptát se …  

Zdeňka Kuviková, ředitelka  

OVINY  

12/2017 

Finanční podpora 
573112309/0800   

Dobrovolnictví  
774 683 260 (Tomáš Trajer)   

Materiální dary  
733 521 183 (Věrka Michalicová) 

Přátelství na Facebooku  
www.facebook.com/fokus.budejovice 

 

JAK NÁS MŮŽETE PODPOŘIT  

Více informací na www.fokus-cb.cz  
Kontakt: fokus@fokus-cb.cz 

FOKUS ČESKÉ BUDĚJOVICE - NAŠE SLUŽBY A PROJEKTY  
* Komunitní tým   * IPS (podpora zaměstnávání klientů)  

* Sociálně terapeut. dílny  * R-ITAREPS (prevence návratu příznaků  

* Bydlení K-PAX             schizofrenie)  
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… dokončení článku z předchozí strany 

s někým, kdo to nezná, neprožil. 

Pracují peeři i v Německu?   

Po pěti letech, co tu práci dělám, 
jsem konečně zjistila, jak se řekne 
peer německy. Genesungsbegleiter. 
V překladu průvodce uzdravováním. 
Doposud jsem vždycky narážela, 
když jsem se snažila v německy mlu-
vících zemích vysvětlit svoji práci. 
Pojem peer tam nepoužívají. 

Ve Skotsku jste se sešli z různých 
zemí, v nichž jsou rozdílné psychiat-
rické systémy péče. Panovala tam 
ve všem shoda?  

Přijeli sem jak lidé z domovského 
Skotska, tak z Německa, Holandska, 
Litvy, Rumunska a mnoha dalších 
zemí. Překvapil mě názor italské ko-
legyně, která říkala, že není potřeba 
mít v týmu lékaře. Že psychiatři 
všechno řeší podáváním léků a ne-

dobrovolnou hospitalizací. 

Osobně považuji nedobrovolnou 
hospitalizaci za krizové řešení, kte-
rému je potřeba předcházet. Ale ne 
vždycky se to povede. A na rozdíl od 
některých tamních kolegů jsem pře-
svědčená, že je lepší přežít psychó-
zu s léky, než bez nich. 

Pracují peeři pouze se svými životní-
mi zkušenostmi, které využívají 
k pomoci druhým?  

Na semináři se mi velice líbila myš-
lenka jedné ženy. Říkala, že vidí ex-
perta na svoji zkušenost, peera, 
v jiné roli, než pouze člověka, který 
vypráví svůj vlastní příběh. Já byla 
školená v tom, že můj životní příběh 
je můj pracovní nástroj. Ale v praxi 
jsem zjistila, že si s tím nevystačím. 
Proto mluvím s klienty více o aktuál-
ním dění, než že bych jim pořád vy-
právěla, jak to bylo se mnou. Mys-

lím, že vlastní příběh se dá použít 
jednou, dvakrát. Ale s tím nikdo ne-
vystačí. Peer, který pracuje přímo 
s lidmi, potřebuje i jiné nástroje. A 
může být i v jiné roli. Někdy jsem 
podpůrce, učitelka, jindy zase ku-
chařka společně s klientem, nebo 
třeba průvodkyně po městě. 

S čím jsi ze Skotska odjížděla?  

Seminář v Edinburghu se nesl 
v komorním duchu, sešlo se nás tři-
cet účastníků ze 14 evropských ze-
mí. Pořádala jej organizace Mental 
Health Europe, která je jednou z 
aktivit Evropské unie. Seminář byl 
bezvadně zorganizovaný a vládla 
tam skvělá atmosféra. A přestože 
jsou naše zkušenosti 
s psychiatrickou péčí v našich do-
movinách různé,  přece když se po-
tkáme, tak dokážeme najít společ-
nou řeč.         (vm)  

Účastníci semináře v Edinburghu. Agáta Zajíčková 15. zleva. Zdroj: http://www.penumbra.org.uk 

FOKUS SE STĚHUJE ZE SÍDLIŠTĚ 
VLTAVA DO MLADÉHO (N. HODĚ-
JOVICE)  
S novým rokem přichází změna adresy, kde 
nás najdete. Nově budeme od začátku ledna 
2018 v českobudějovické čtvrti Mladé u kru-
hového objezdu nedaleko Penny. V dosahu 
je MHD, zastávka Za hřbitovem. Naše nová 
adresa je:  

FOKUS České Budějovice, z.ú.  
Novohradská 1058/71  
370 08 České Budějovice  

Na jaře pro Vás plánujeme den otevřených 
dveří. Termín dáme včas předem vědět. Už 

www.fokus-cb.cz  
Tel. 383 136 220  

E-mail: fokus@fokus-cb.cz  


