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Kazuistika - Eva 25 let, syn Roman (7 let) a syn Radek (6 let), 1x VTOS
Eva je v kontaktu s organizací SANANIM od prosince 2015, kdy nás z vlastní iniciativy kontaktovala
ve výkonu trestu. Absolvovala individuální setkání, kde byla seznámena s možnostmi léčby a jejím
průběhem. Dále pravidelně docházela do podpůrné terapeutické skupiny ve vězení. Po propuštění
pokračovala v ambulantní léčbě a v červenci byla zařazena do projektu Case management.
Eva pochází z Prahy, z úplné rodiny a má 4 sourozence. Rodinné zázemí ale nebylo příliš stabilní, otec
nadužíval alkohol a matka se dětem nevěnovala. Často se stěhovali z důvodu neplacení nájemného,
většinou bydleli na ubytovnách.
Ve 13 letech se Eva seznámila s mužem starším o 5 let, který byl uživatel pervitinu, a poprvé s ním
tuto drogu okusila. Rodina zpočátku o její závislosti nevěděla. Eva začala mít problémy ve škole,
utíkala z domova, a byla umístěna v diagnostickém ústavu, odkud často utíkala za svým přítelem.
V 18 letech začalo divoké partnerské období, bydleli po squatech, Eva užívala spolu s přítelem
pervitin každý den nitrožilně. Často kradla, aby měli na drogy peníze. V 19 letech Eva otěhotněla, ale
ani těhotenství ji nepřimělo k abstinenci. Narodil se syn Roman, za krátký čas Eva otěhotněla znovu.
Chtěla jít na potrat, ale přítel ji okradl o peníze, které měla na zákrok našetřeny. Celé těhotenství
užívala pervitin a k dítěti neměla žádný vztah, byla rozhodnutá, dát ho k adopci. Syn Radek se narodil
předčasně, porod byl komplikovaný. Nakonec Eva k adopci nesvolila, oba synové byli ale umístěni
v Dětském centru v Krči. Eva byla celkem pětkrát soudně trestaná, většinou za krádeže. Do výkonu
trestu byla odsouzená za loupežné přepadení v rámci organizovaného zločinu na 7 let. Ve výkonu
trestu se zapojila do programu Křehká šance a bylo vyhověno její žádosti o podmínečné propuštění
v polovině trestu. Po dobu trestu byly její děti svěřeny do pěstounské péče jejich rodičů, kteří jim,
stejně jako Evě nedokázali vytvořit stabilní rodinné zázemí, OSPOD dokonce navrhoval odebrání dětí
z pěstounské péče jejích rodičů, protože děti nechodily do školky ani k lékaři, a rodiče se
nedostavovali na schůzky pěstounů.
Po propuštění z výkonu trestu začala Eva docházet na ambulantní léčbu, se svým otcem si pronajali
byt v Praze, kde s nimi žije ještě syn její sestry, kterého má Evin otec v pěstounské péči. V rámci Case
managementu máme s Evou navázán funkční vztah, v současné době jsme v intenzivním osobním
kontaktu, kdy řešíme záležitosti, týkající se její sociální rehabilitace, které jsou zapotřebí k tomu, aby
se snáze začlenila do běžného života a mohla pečovat o své dvě děti. Postupně se nám podařilo
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zmapovat její dluhovou situaci, kterou následně Eva řeší se společností Lighthouse, dále jsme ve
spolupráci s kurátorkou MČ Praha 3 a v součinnosti s ní řešili záležitosti, týkající se dávek na živobytí a
příspěvku na bydlení, což Evě umožnilo stabilizovat situaci ohledně bydlení. Ve spolupráci
s Pedagogicko - psychologickou poradnou a OSPOD jsme také docílili toho, že v současné době již má
Eva děti svěřeny zpět do péče. V rámci koordinované péče s obvodním lékařem a psychiatrem ze
SANANIM Eva také může bez problémů řešit svůj zdravotní a psychický stav. Prozatím je Eva vedena
v evidenci Úřadu práce, ale v krátké době se již díky Evině spolupráci s Pracovní a sociální agenturou
SANANIM, rýsuje možnost jejího stálého uplatnění na trhu práce. Následně pak v horizontu několika
měsíců bude Eva moci žádat o sociální byt.
Naším dlouhodobým cílem je upevňování návyků důležitých pro život bez drog – odmítání kontaktu s
uživateli drog, vyhýbání se rizikovým situacím, hledání přátel, kteří nejsou uživateli. Eva se také učí
nahlížet na situace, ve kterých se cítí hodnotná, a získává tím pocit vlastní hodnoty. Hodně jí pomáhá,
že o všech problémech můžeme mluvit otevřeně, má náhled na to, že věci je potřeba řešit postupně.
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