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Koncept Recovery college 

| Bezpečné prostředí 

| Vzdělávání – role studenta 

| Koprodukce  

| Otevřenost: uživatelé péče, profesionálové, rodinní příslušníci 

 

 

 

 

  

 

 



Koncept Recovery college 

Denní centrum Recovery college 

„Jsem klient péče o duševní zdraví“ „Jsem student“ 

Terapeut Tutor 

Doporučení Registrace 

Vyšetření, plán péče, zápisy Spoluvytváření osobního vzdělávacího 

plánu 

Profesionálně vedené skupiny Semináře, workshopy, kurzy 

Předpis: „Tuto léčbu potřebujete“ Volba: „O které z těchto kurzů máte 

zájem?“ 

Doporučení k integraci Přátelení s ostatními studenty 

Propuštění Absolvování 

Segregace Integrace 

Perkins, Repper, Rinaldi, Brown. 2012. Recovery Colleges 



Recovery colleges UK 

| 2009  První Recovery college v Londýně  

| 2018  85 Recovery colleges v UK 

 

 

 

  

 

 

Julie Repper 



 

 

 

 

 

 

2014  zakončujeme projekt zavádění pozice peer lektorů, 

   myšlenka vzniku Školy zotavení 

 

2016    projektová výzva, která nahrává vzniku Školy   

      zotavení 

 

2017    projekt Komunitní centrum pro zotavení 

   2017 – 2018: 

| Vzděláváním k zotavení - kurzy 

| Sociálně kulturní aktivity – literární a divadelní dílna 

| Zvyšování povědomí o životě s duševní nemocí – přednášky v knihovnách, 

vzdělávání novinářů 

| Studijní stáže ve Velké Británii   

 

 

Škola zotavení Praha  



2018 

 

Celkem 9 kurzů v jarním a podzimním běhu (každý 2x) 

Zotavení (Recovery) 

Sebeřízení (Self management) 

Příběh mého zotavení 

Finanční gramotnost 

Sebeprezentace 

Sociální sítě 

Stigma a self-stigma 

Mezilidské vztahy jako součást zotavení 

Jak komunikovat s lékařem nejen o medikaci 

Celkem 48 studentů 

Škola zotavení Praha  



Zajímavý a přínosný kurz. Nevím jaký ten přínos opravdu 

bude, protože mám velké potíže (s jakoukoli komunikací a 

špatně se mi prosazuje). Nejlepší kurz, důležité téma, mělo 

by se učit všude! Mnohem častěji, nejlíp všechny lidi, 

kterých se to týká., Určitě využiji informace a určitě 

pohotovostní kartu :)  

Škola zotavení Praha  

Příběh mého zotavení 

Jak komunikovat s lékařem nejen o medikaci 

Zesebereflektovala jsem svůj příběh, což mi v budoucím 

životě může, ale nemusí pomoci., 15 minut- pomůže mi si 

strukturovat lépe můj příběh, udělat si lepší, výstižnější 

přehled mých trablů a pomůže mi zpět více do reality., 

Konkrétní rady, poznámky a návody lidí s podobnou životní 

zkušeností a problémy. Přesně to jsem už dlouho hledala, 

děkuji. Kurz mi dal opravdu mnoho. Díky němu jsem poprvé 

sdílela příběh mezi více lidmi. Inspirace, sdílená moudrost, 

naděje. 

Value based 

/evidence based 



Škola zotavení – literární dílna  

| 1x týdně 

| Tomáš Vaněk a Jan Škrob 

| 7 literárních večerů Obludný kruh 

 



| Koprodukce  

| Nové role 

| Vzájemné setkávání 

| Objevování  

 

Kam dál? 

Návazný projekt – víc se zaměřit na evaluaci, 

spolupráce s univerzitami, e-časopis literární dílny 

Návazný projekt – rozšíření mimo Prahu 

www.cmhcd.cz 

 

Škola zotavení Praha  

http://www.cmhcd.cz/

