Případová práce - Tomáš
Tomáš, 30 let, má 3 děti ve věku 4, 7 a 9 let

Tomáš nastoupil do terapeutické komunity Němčice - Heřmaň v prosinci 2016. Absolvoval
detoxifikační a odvykací léčbu v Psychiatrické léčebně Červený dvůr. Celkem tam strávil tři
měsíce, a po dokončení tamní léčby nastoupil překladem do TKN.
Tomáš pochází z Českých Budějovic, tudíž si vybral léčebnu ve svém kraji. Vzhledem
k tomu, že to odtamtud do Českých Budějovic neměl daleko, mohl během víkendových
vycházek navštěvovat svoji rodinu.
Tomáš má mladšího bratra, oba dva rodiče, žijící odděleně (ale jsou společně v přátelském
vztahu) a tři vlastní děti. Klient má dva syny 9 a 7 let, a dceru 4 roky. Jeho děti žijí ve
společné domácnosti se svou matkou, bývalou přítelkyní Tomáše, dále pak s jejím novým
partnerem. Bývalá přítelkyně s dětmi žije v bytě, který patří Tomášovi. Ten má velké výčitky,
že opustil rodinu kvůli drogám, a z tohoto důvodu si byt nijak nenárokuje. Několik let neplatil
alimenty, tudíž to vnímá tak, že dluží rodině hodně nejen po citové, ale i po finanční stránce.
Tomáš je od svých 14 ti let závislý na THC, později, cca v 17-ti letech se stal závislým na
pervitinu. Ten užíval od počátku nitrožilně. Od 20 ti let věku příležitostně užíval i Heroin.
Tomáš absolvoval gymnázium, několik let pracoval v rodinné stavební firmě, poslední roky
získával peníze buď krádežemi, nebo prostitucí.
Po nástupu do TKN chtěl být Tomáš v kontaktu se svými dětmi. Vzhledem k tomu, že
rodičům tuto možnost povolujeme, Tomáše jsme o tom informovali již během nástupu.
Tomáš krátce na to na jedné volné skupině mluvil o tom, že má tři děti, se kterými by se rád
pravidelně kontaktoval. S dětmi byl v příležitostném kontaktu i během léčby v Psychiatrické
léčebně Červený dvůr, jednou se s nimi dokonce setkal během své vycházky. Klient by stál o
pravidelný telefonický kontakt dětem dvakrát týdně.
Klient tak mohl od prvního měsíce své léčby v terapeutické komunitě pravidelně dvakrát
týdně telefonovat svým dětem. Udržoval s nimi kontakt, a stál o to, aby se s nimi mohl setkat.
Během dalších měsíců klientovi léčby, kdy nemohl samostatně opustit areál terapeutické
komunity, a s dětmi tak mohl být jen v telefonickém kontaktu, došlo i na řešení jeho
neplacení alimentů. Tomáš měl vyměřenou vysokou částku, kterou nebyl schopen v léčbě
pravidelně platit. Nechtěl však, aby mu dále narůstal dluh, a měl zájem na tom, aby platil
rodině alespoň něco. Tomáš nemá v současné době žádné příjmy, a pobírá dávky v hmotné
nouzi. Navrhli jsme klientovi, že by mohl zkusit požádat soud o snížení alimentů. Tak, aby
soud přihlédl k jeho momentální životní situaci, ale i k jeho motivaci žít svůj život
v abstinenci, a být v budoucnu plnohodnotným otcem svých dětí.
Klient o tom nejprve mluvil se svou bývalou přítelkyní, která nebyla proti snížení částky
výživného, proto jsme hned následovně poslali žádost k soudu. Soud proběhl cca po měsíci
v Českých Budějovicích, a pro našeho klienta dopadl velmi dobře. Jeho návrh byl schválen,
a on nyní pravidelně každý měsíc posílá výživné pro své děti.

Cca dva měsíce po nástupu klienta do léčby v terapeutické komunitě jsme pořádali rodinný
víkend. Tomáš velmi stál o to, aby se jej mohli účastnit i jeho děti. Po domluvě s partnerkou a
s rodiči klienta, nakonec dorazili dva starší synové v doprovodu Tomášových rodičů. Klient
se tak mohl poprvé po několika měsících setkat na tři dny se svými dvěma dětmi. Víkend si
společně velice užili. Tomáš s dětmi trávil veškerý volný čas, ale i čas určený k práci využil
k tomu, že kluky učil nové věci. Klient byl za tento společně strávený čas s dětmi velmi
vděčný, a děti si jej jako otce také po delší době užili.
Když Tomáš přestoupil do vyšší fáze, mohl už vyrazit na víkendový výjezd domu do Českých
Budějovic. Rozhodl se jet ke své matce, ale celou sobotu strávil na návštěvě v bytě své
bývalé přítelkyně. Naplánoval si dopředu společný čas se všemi svými dětmi, tentokrát i
s nejmladší dcerou, a kromě hraní společných her doma vyrazili i na procházku a na dětské
hřiště.
I po dalších třech měsících si klient naplánoval návštěvu na rodinný víkend svých dětí do
terapeutické komunity. Tentokrát na návštěvu přijeli všechny tři děti s Tomášovou matkou.
Víkend si opět všichni velmi užili, včetně Tomášovi matky.
Klient v současné době plánuje i vážnější rozhovor se svou bývalou přítelkyní. Rozhovor by
se měl týkat jeho kontaktu s dětmi v budoucnu, ale měl by zahrnovat i nevyjasněné okolnosti,
které vznikly v průběhu jejich společného soužití. Na příští rodinný víkend by tedy rád pozval
své děti, tentokrát s jejich matkou. S tou o tom předběžně komunikuje.
Dále má v plánu si pozvat děti na delší dobu, cca na týden, v průběhu letních prázdnin. Tak,
aby s ním mohli být, a více se užít. Tento plán teď momentálně řeší a domlouvá.
Tomášův vztah s dětmi se během jeho léčby v terapeutické komunitě hezky vyvíjí. Díky
tomu, že má možnost se s nimi setkávat v bezpečném prostředí komunity, ale i během jeho
víkendových výjezdů, mohou společně opět navázat tak, aby jim vztah fungoval i po
dokončení léčby v terapeutické komunitě.
Tomáš o děti velice stojí, a je evidentní, že oni o něho také. Jeho rodina, včetně bývalé
přítelkyně má zájem na tom, aby jim Tomáš mohl být plnohodnotným otcem.

