
Peer mentor je muž nebo žena s poraněním 
míchy, kteří prošli odborným výcvikem a spolupracují 
s profesionály. Žijí na vozíku delší čas a žijí naplno. 
Chápou, jak těžkou životní situaci poranění míchy 
přináší. Rozumí Vašim nadějím i obavám.
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PA R A P L E G I K U

CZEPA
Č E S K Á  A S O C I A C E

Poranění míchy
znamená velkou
životní změnu
Nejste na to sami
Potkejte se s peerem



peer mentor
vás vyslechne
podpoří a povzbudí
předá praktické rady
podělí se o zkušenosti
bude s vámi, jak dlouho
budete potřebovat
přijede za vámi domů
nebo kam bude potřeba
zprostředkuje pomoc
odborníků

Poslání
Posláním sociální služby je posílit a povzbudit lidi 
(především) po poranění míchy při návratu do 
každodenního života díky intenzivní podpoře člověkem 
s podobnou životní zkušeností, tzv. peer mentorem/kou.

Cíle služby:
• aktivizovat vnitřní síly pro návrat do běžného života 

společnosti

• podpořit a poradit v samostatném řešení praktických 
záležitostí spojených se životem na vozíku

• naučit se nebo vytrénovat dovednosti 
pro praktický život na vozíku



      Komu můžeme pomoci:
Dospělí lidé ve věku 11- 80 let, kteří z důvodu 
zdravotního postižení – po poškození míchy, případně 
s jiným druhem tělesného postižení potřebují pomoc při 
zvládnutí životních situací spojených se znovu zapojením 
se do každodenního běžného života ve společnosti.

Umíme pracovat vždy max. s 11 klienty v jeden 
okamžik (tzv. okamžitá kapacita), maximální 
kapacita je 55 klientů s aktivní dohodou.

      Zásady poskytování služby:
Osobní přístup – respektujeme možnosti 
a schopnosti každého člověka

Spolehlivost a důvěra – na čem se domluvíme, to platí

Pomoc a podpora – k samostatnosti a seberealizaci

Profesionální peer mentor

      Místní a časová dostupnost:
Služba se poskytuje v místě bydliště klienta nebo 
v jeho přirozeném prostředí, případně doplňkově 
po online platformách, na které jsou zvyklí jak klienti, 
tak i peer mentoři. Zázemí pro pracovníky se nachází 
v Praze v sídle organizace CZEPA – Česká asociace 
paraplegiků, z.s. Provozní doba terénní služby: Po - Pá - 
8-18 hod. dle individuální domluvy s peermentorem.

Služba je poskytována bezplatně.

Kompletní pravidla služby včetně Veřejného závazku 
služby, Směrnice pro zpracování a nakládání s osobními 
údaji, možností podat si stížnost a řešení mimořádných 
a havarijních situací naleznete na 
https://peermentor.cz/ 
peer-mentoring/socialni-sluzba/



S čím může peer mentor pomoci?
• Provází zájemce o službu obdobím návratu 

do běžného života,k rodině, přátelům, 
do zaměstnání a do školy, ke sportu 
a dalším zájmům,

• pomáhá rodinám a přátelům nových vozíčkářů 
vyrovnat se s postižením blízkého člověka a nalézt 
cestu, jak mu poskytnout nejvhodnější podporu,

• se soběstačností v běžných denních činnostech,

• s výběrem kompenzačních pomůcek,

• s prevencí i řešením zdravotních komplikací,

• s tipy na bezbariérové úpravy,

• s výběrem lékařské a rehabilitační péče v regionu,

• s otázkami sexuality a reprodukce 
po poranění míchy,

• s volnočasovými aktivitami a sportem,

• s orientací v míře potřeby péče a asistence,

• s osvojením technik péče a asistence,

• s výběrem pomůcek k asistenci.

Ve spolupráci se sociálním 
pracovníkem pomáhá:
• S orientací v příspěvcích a dávkách pro osoby 

se zdravotním postižením,

• s přehledem o možnostech nadačních příspěvků 
a o dalších finančních zdrojích,

• s vyhledáním asistenčních, pečovatelských, 
odlehčovacích a dalších podpůrných 
služeb v regionu,

• s návratem do zaměstnání a ke vzdělávání.



Pokud chcete mluvit
s peer mentorem,

kontaktujte 
pracovníky služby:

Mgr. Marek Jonczy 
vedoucí služby

tel.: 777 045 644
e-mail: peer@czepa.cz

Lucie Marková, DiS. 
sociální pracovnice
tel.: 736 194 007

e-mail: markova@czepa.cz

Více informací, kompletní pravidla 
sociální služby a osobní profily 

peer mentorů včetně 
kontaktů naleznete na:

www.peermentor.cz
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