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Kazuistika - Barbora 48 let, pervitin od 19 let, 3x výkon trestu odnětí svobody (VTOS)

Barbora pochází z Prahy, rodiče se rozvedli, když jí bylo 6 let, má starší sestru. Do rozvodu rodičů
považuje své dětství za šťastné, rodina držela pohromadě. Rozvod rodičů byl plný záště a nenávisti,
své problémy a rozepře rodiče řešili různými naschvály přes Barboru a její sestru. Barbora i její sestra
byly svěřeny do péče matky. Ta si často vodila domů své známosti, Barbora si vzpomíná, že bývaly
hodně samy doma. Sestra v 15 letech odešla z domova a Barbora zůstala s matkou sama, otec si ji
bral na víkendy, hodně času trávila Barbora se svou babičkou, ke které i později často utíkala. Babička
byla jejím nejbližším člověkem v dětství, chránila ji a měla pro ni vždy pochopení a pohlazení, čehož
se jí ze strany matky nedostávalo. Když bylo Barboře 12 let, našla si matka přítele, který začal Barboru
sexuálně obtěžovat, trvalo to 2 roky. Matka o tom věděla, ale tuto situaci nijak neřešila. Barbora
utekla k babičce a chtěla u ní zůstat, což matka nechtěla dopustit a snažila se o to, aby byla Barbora
umístěna do výchovného ústavu. Nakonec byla Barbora svěřena do péče otce a svou matku už
neviděla, ani ji nekontaktovala až do současné doby. Nikdy se nepokusily o sblížení, Barbořina matka
ani nikdy nepoznala jejího syna. Se sestrou se viděla až těsně před smrtí otce, který před 5 lety
zemřel. Barbora o otci mluví jako o pracovitém člověku, který ale bohužel často řešil své problémy
alkoholem. V době kdy žila Barbora se svým otcem, si už dělala, co chtěla. Začala navštěvovat učiliště,
ale školu nedokončila a po 2 letech učiliště opustila.
Když bylo Barboře 21 let, otěhotněla se svým přítelem a porodila syna Zdeňka. S partnerem se
rozešla, když bylo synovi rok a půl. Od té doby měla spíše náhodné známosti, dlouhodobý vztah už
nikdy. Syn Zdeněk je momentálně ve VTOS.
Drogy jí poprvé nabídl přítel, se kterým má syna, to bylo Barboře 19 let. Vždy užívala pouze pervitin,
jiné drogy nezkusila. Prvních 6 let pouze šňupala, po 5 letech začala užívat pervitin nitrožilně. Aby
měla na drogy peníze, začala je prodávat. Drogy se staly součástí jejího života, dlouhou dobu vedla
„dvojí život“, spousta lidí v okolí o její závislosti nevěděla. Zvládala i chodit do práce, závislost
úspěšně tajila, nechtěla přijít o zaměstnání.
Barbora byla celkem osmkrát soudně trestaná, ve VTOS byla třikrát (prodej a distribuce drog, maření
zákazu řízení motorového vozidla a proměna podmínečného odsouzení). Soudem měla nařízenu
ambulantní léčbu, kterou ale nedokončila z důvodu nástupu do VTOS. Ve skutečnosti nikdy mimo
VTOS neabstinovala. Sama sobě měla tendenci si namlouvat, že léčbu nepotřebuje, že když bude
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chtít, zvládne vše sama. Trvalo dlouhou dobu, než si přiznala, že sama tento problém nedokáže
zvládnout, že se ocitla v začarovaném kruhu.
V průběhu VTOS si uvědomila, že pokud nebude abstinovat, s největší pravděpodobností bude její
život pokračovat v zajetých kolejích, a že se ocitne znovu za mřížemi. Proto již ve VTOS začala
přemýšlet o tom, jak se připravit na život „venku“ a jak zvládnout abstinenci. Nechtěla se vracet ke
svému starému životu, chtěla si najít práci, začít řešit dluhy a urovnat vztah se svým synem. Ve VT
přišla možnost zapojit se do case managementu, které využila a intenzivní spolupráce pokračuje i po
propuštění.
Z VTOS byla Barbora propuštěna v září 2018. V rámci CM máme s Barborou navázán funkční vztah, od
jejího propuštění jsme v intenzivním osobním kontaktu. Postupně jsme začali řešit záležitosti,
potřebné k tomu, aby se snáze začlenila do běžného života. V současné době má Barbora stabilní
zaměstnání, bydlí v bytě, který zdědila po otci. Snaží se splácet dluhy a připravuje se na insolvenci.
V zaměstnání i v životě je celkem spokojená, dochází také pravidelně za synem, který je ve VTOS.
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