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Duševní onemocnění blízkého člověka zpravidla
významně zasahuje do života celé rodiny. Přichází
nejrůznější pocity, obavy, ale někdy i praktické
otázky a těžkosti a není lehké je překonávat. Možnost
sdílet svou situaci a těžkosti na partnerské úrovni s
člověkem, který má podobné zkušenosti a zároveň je
členem týmu odborníků psychiatrické nemocnice,
tedy peer rodinným příslušníkem, může být vedle
léčby pacienta a běžně poskytované péče další
významnou podporou.
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informace o léčbě a nemoci, a jak využívat pomoc a
podporu v rámci psychiatrické nemocnice i v běžném prostředí po ukončení hospitalizace.
Podílí se na rozvoji a vyhodnocování psychiatrické
péče, zejména v oblasti spolupráce, zapojování a podpory rodinných příslušníků a blízkých lidí s duševním
onemocněním, na osvětových kampaních, tvorbě informačních materiálů a vzdělávání v této oblasti.
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nebojí se pracovat samostatně a zároveň umí spolupracovat s kolegy
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rád hledá možnosti spolupráce a porozumění mezi
lidmi
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respektuje vlastní hranice a umí požádat o pomoc
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je ochotný se vzdělávat, učit se nové věci, přemýšlet
o své práci a roli a dále se v ní rozvíjet

n

má chuť a odvahu podílet se rozvoji nové pracovní
pozice a přinášet či realizovat nové nápady

n

má chuť podílet se na rozvoji péče, která podporuje
spolupráci s rodinnými příslušníky pacientů a vnímá je jako důležitý a přirozený zdroj podpory
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ny pacienta na situaci a průběh léčby, připomíná význam spolupráce s rodinou a přispívá k prohloubení
spolupráce mezi odborníky a rodinou.

Znalosti a dovednosti

n

vede dokumentaci o spolupráci s rodinou

n

účastní se supervizí se svými kolegy a dále se vzdělává

n

sdílí získané zkušenosti s dalšími peer rodinnými
příslušníky v rámci supervize a odborných setkání
a dále se ve své roli rozvíjí

n

aktivně se podílí a podporuje další rozvoj spolupráce s rodinou a zavádění souvisejících změn v rámci
psychiatrické nemocnice

Kontakt: 553 695 396
CV, motivační dopis zasílejte
do 31. 1. 2020 na e-mailovou adresu:
klimesova@pnopava.cz
nebo orszagova@pnopava.cz

