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Co je RECOVERY? 

•Proces 

•Z mého pohledu je: 
•Nezbytné o tomto procesu hovořit jak s 

profesionály, tak s klienty 
•Důležité si uvědomit, že každý člověk obohacený o 

zkušenost s duševním onemocněním se nachází v 
určité fázi tohoto procesu 



Co je RECOVERY? 

•Něco, co nám dává naději a smysl pro opětovné 
navrácení se do běžného života 
•Něco, co na konci tohoto procesu již nebudeme 
opětovně potřebovat 
 
•RECOVERY = Zotavení         
•RECOVERY ≠ Úzdrava 

 



Co K PROCESU RECOVERY 
POTŘEBUJEME? 

•Podporu rodiny a přátel 
•Podporu profesionálů – zdravotníci, doktoři, 
sociální pracovníci 
•Podporu ve společnosti 
•Dostat správnou intervenci ve správný čas 
•Dostat důvěru a zplnomocnění – MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ 

MÍRA ZODPOVĚDNOSTI ZA NÁŠ ŽIVOT V NAŠICH 
RUKÁCH 
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JAK MOHOU PŘISPĚT LIDÉ SE ZKUŠENOSTÍ? 

•Vlastní zkušenost s duševním onemocněním je 
nepřenositelná 

•Náš pohled na rozvoj systému psychiatrické péče 
je jedinečný a nenahraditelný 

• Je proto potřeba, aby se „uživatelé“ stali 
nedílnou součástí změn a rozhodování o nich  

• Je třeba, aby byli součástí již tvorby plánů, nikoliv 
pouze jejich připomínkování 



JAK MOHOU PŘISPĚT UŽIVATELÉ? 

•Zapojením se do reformy PP – změna systému 
péče 

•LDO musí mít vliv na průběh reformy, LDO 
spoluhybateli reformy 

•Potřeba vzdělávání odborné veřejnosti lidmi s 
duševním onemocněním v otázkách zotavení, 
zplnomocnění, potřeb LDO 
 



ÚROVNĚ ROZHODOVÁNÍ 

•Makro úroveň 
•Rozhodování na úrovni vlády, ministerstev 
•LDO zapojeni do rozhodovacích procesů na 
této úrovni 
•Rozhodování na makro úrovni ovlivňuje ve 
svém důsledku celý systém psychiatrické péče 



ÚROVNĚ ROZHODOVÁNÍ 

•Meso úroveň 
•Rozhodování na úrovni krajů a jednotlivých 
zařízení 
•LDO zapojeni do rozhodovacích procesů na 
této úrovni, do hodnocení kvality služeb (např. 
hodnocení PN dle WHO Quality Tool Kitu) 
•Rozhodování na meso úrovni ovlivňuje 
spektrum a kvalitu poskytovaných služeb 

 



ÚROVNĚ ROZHODOVÁNÍ 

•Mikro úroveň 
• Individuální rozhodování LDO o čerpaných 
službách 
•Potřeba informací o kvalitě a efektivitě služeb 
•Potřeba poskytování zpětné vazby na vyšší 
úrovně rozhodování 

 



NEJLEPŠÍ FORMA ZAPOJENÍ? 

•Spolupráce = společné úsilí LDO a odborníků 

•Vzájemný respekt a vědomí společného cíle 

•Myšlenkové zázemí zástupců LDO v regionálních 
skupinách uživatelů (např.: SETUŽ v Praze) 

 



JAK TO UDĚLAT? CO SE VLASTNĚ DĚJE? 
UŽIVATELSKÉ HNUTÍ 

 
•Mělo by být budováno zdola 
• Je již  v rozjezdu v několika krajích 
•Nezávislé 
• Emancipované 
• Informované 
•Respektované odborníky 
•Vyjadřující se k aktuálním otázkám a nabízející i řešení 

 
 



VYTVOŘENÍ STRUKTURY 
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Spolková činnost, Pravidelná 
regionální setkávání LDO, 
svépomocné aktivity, FG 

 

Regionální lídři, 
Zástupci LDO v KKR 

 

Členové SZU 

Zástupci 
LDO v 

OR a VV 



CO POTŘEBUJEME? 
 • Získat zkušenosti z individuální úrovně rozhodování 

•Diskutovat problémy, které je nutno řešit na vyšší 
úrovni v rámci regionálního setkávání LDO 

•Nebát se říci svůj názor – zeptat se, když něčemu 
nerozumím 

•Být opatrní s příběhem – ten patří hlavně do 
destigmatizačních aktivit a do práce peerů 

•V případě nějakého neúspěchu se nenechat odradit 

•Vědět, že jsme těmi nejpovolanějšími v otázce našeho 
vlastního onemocnění 
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CO CHCEME? 

•Ukázat, že jsme schopni podávat výkon, a to 
dlouhodobě 
•Ať kolegové vidí náš vklad do společného díla, 
pak již nepřemýšlí nad naším onemocněním, ale 
hledají společně s námi, jak spolupráci 
prohlubovat 
•Ukázat, že jsme schopni se samostatně 
rozhodovat a jednat 
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Děkuji za pozornost 
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