Případová práce - Lída
Lída 36 let, má 10tiletého syna

Lída přichází do komunity po mnohaleté kariéře drogové závislosti. Syn jí byl
odebrán a umístěn do dětského domova. Má za sebou konflikty se zákonem a
vysoké dluhy.
Klientka žila do svých tří let s oběma rodiči, v tomto období se její rodiče rozvedli.
Zůstala s matkou a bratr s otcem. K otci chodila jen pro alimenty, dobrý vztah neměli.
Do čtvrté třídy měla samé jedničky. Potom začaly problémy. Matka začala pít a
vodila si domů muže, kterým Lída vybírala kapsy a poslouchala, jak souloží. Začala
chodit za školu, kouřit a pít alkohol. Po ZŠ šla na učeliště, kde začala experimentovat
s drogami. Po dokončení učiliště vypěstovaná závislá na pervitinu. Když bylo klientce
22 let, její matka se oběsila, ona byla ve vedlejším pokoji. V této době se jí zabil i
velmi dobrý kamarád. Klientka ztratila smysl života, který opět nalezla s narozením
syna.
Klientka žila s vařičem, s nímž strávila 7 let a má s ním dnes už 10tiletého syna. Otec
dítěte dostal trest odnětí svobody za obchodování s OPL a klientka zůstala se synem
sama. Přestože pro ni syn představoval důvod proč žít, vydělávala si na obživu
prodejem drog. Během těhotenství užívala pervitin, ale po narození syna se jí
podařilo 1 rok abstinovat. Kvůli její závislosti a obchodu s OPL jí byl syn odebrán a
umístěn do dětského domova. Když opětovně hrozilo vězení za výrobu a prodej
drog, rozhodla se pro léčbu.
Hlavní důvod pro léčbu je dle jejích slov odebrání syna z péče a předání do dětského
domova, což se odehrálo zhruba před rokem. Klientka stojí o to, dostat syna zpět do
své péče.

Drogová anamnéza. Pervitin užívala od 15-ti let, zpočátku šňupala, zhruba od 20 let
i.v. aplikace 0,5 – 1g/den. THC poprvé v 14-ti letech. Alkohol užívala prý pouze na
uklidnění, byla schopna vypít i půlku „placatky“ denně. Heroin poprvé kolem 30. roku
života, krátce ho užívala i.v. spolu se svým přítelem. Před nástupem do PL ho
neužívala.
Experimentálně LSD, MDMA, houbičky, kokain. Patologické hráčství opakované
denní hraní automatů, nejvyšší vsazená částka byla asi 10 000,- Kč.
Zdravotní anamnéza. Na SOU se pokoušela o sebevraždu z důvodu matčiny
alkoholismu. Úvahy o sebevraždě měla i po smrti matky, ale o nic se nepokusila.
Další pokus o sebevraždu proběhl po odebrání syna z péče, ex-přítel ji v tom
zabránil.
Sociální anamnéza. Měla dluh cca 300 000 Kč, v exekuci jí byl zabaven byt, který
byl vydražen. Asi před 15ti lety dostala trest odnětí svobody na 2 roky s podmínkou
na 6 let za výrobu a distribuci OPL. V roce 2016 výkon trestu obecně prospěšných
prací na 300 hodin.
Nástup do TK:
Lída má v komunitě hlavní cíl, a to získat syna zpět do péče. V počátku léčby se jí
velmi stýská, často o tom hovoří na skupinách. Pomalu se aklimatizuje a zvyká si na
zdejší režim. Dle jejích slov funguje tak na 70%, což pro ni znamená, že dodržuje
program a zapojuje se na skupinách. Zbylých 30%, které váznou je mapování dluhů,
komunikace s OSPOD a dětským domovem, cvičení.
Klientce se hned v počátcích léčby podařilo zajistit návštěvu syna v komunitě, kde
strávil celý týden. Klientka si to velmi užila. Měla velké obavy z toho, jak celá
návštěva proběhne. Její syn zde fungoval bezproblémově a z této zkušenosti
vyplynuly další návštěvy v průběhu léčby.

Popis situace:
Klientka je motivována pouze získáním syna do péče a přehlíží další úkoly, které je
potřeba během pobytu v TK řešit. Nemá plán ani představu o tam, jak bude se
synem fungovat, jak se o něho bude starat a jak mu zajistí veškeré potřeby.

Intervence TK:
Skupinová práce zaměřena na vztahy s bývalým partnerem (otcem syna) a kontakt s
ním. Upozorněna na rizika spojena s kontaktem syna a otce, který užívá a prodává
drogy.
Pozornost zaměřena také na finanční podporu z vnějšku. Tlak na to, aby si klientka
řešila své záležitosti sama a nenechala za sebe řešit své problémy další osobou.

Popis situace:
Během léčby si klientka vytváří hlubší vazby s některými klienty především s muži,
ale hovoří pouze o přátelství. Nedaří se jí příliš mapovat dluhy a řešit sociální situaci.
Klientka vyslýchaná v komunitě kvůli neuzavřenému případu z minulosti, kde
figurovala jako svědek. Za její trestnou činnost nařízena OPP během léčby. S
probační úřednicí domluven výkon OPP v komunitě. Klientka se nesnaží, řešení
svých záležitostí často odkládá a k práci se také nestaví příliš aktivně. Ve funkci „šéfa
baráku“ dělá klientka ve věcech zmatek. Neschopná vyřešit nic sama. Nezajímá se.

Intervence TK:
Neumožnění přestupu do druhé fáze léčby s výstrahou, že je čas změnit přístup
k léčbě a aktivně začít řešit své osobní záležitosti.
Klientka konfrontována skupinou. Skupina ví, že klientka má kapacitu na to řešit své
problémy, ale je líná. Skupina si oblíbila klientčina syna, který jezdí do komunity na
návštěvy a vyjadřuje lítost nad jeho situací.

Popis situace:
Klientka se často vídá se svým synem, pravidelně mu telefonuje. Pevně rozhodnutá
pro jeho získání zpět do péče a začíná pro to podnikat první kroky. Neumožnění
přestupu do druhé fáze klientce pomohlo uvědomit si svou pasivitu. Až doposud
řešení problémů odkládala.

Intervence TK:
Nastartovává se spolupráce se sociální pracovnicí. Mapují se dluhy, zjišťují se
věřitelé, kteří se přihlásili k dražbě na byt a jaký je zůstatek částky. Sepisuje se
žádost o svěření syna do péče.
Ve třetí fázi klientka začíná chodit do zaměstnání, spolupracuje s odbornicí na péči o
rodinu a děti. Ve volném čase pracuje na OPP. Navštěvuje školu se synem, kde
probíhá přijímací řízení. Zařizuje si doléčovací centrum, zjišťuje podmínky pro
možnost pobytu se synem. Podmínky jsou nevyhovující pro klientčiny plány, proto se
rozhoduje v zájmu syna pro odložení žádosti o svěření do péče. Rozhoduje se pro
naspoření peněz, aby mohla zajistit sobě a synovi bydlení a kvalitní zázemí. Na
klientce je patrné, že si počíná zodpovědně. Přemýšlí o budoucnosti a snaží se
plánovat.

