Případová práce – Pavlína
Pavlína 31 let, syn 4 roky, bez partnera
V komunitě je klientka 6 měsíců. Je to její první léčba v komunitě. Před tím byla několikrát
v krátké léčbě v psychiatrické nemocnici. Vždy se po léčbě vracela k drogám. Drogy bere od
svých 14 let.
Rodinná anamnéza
Pavlína vyrůstala v kompletní rodině. Má o 3 roky mladšího bratra.
Rodiče spolu žijí dodnes a mají v péči jejího syna. S bratrem jsou v kontaktu a v léčbě jí
podporuje. V dětství měla pocit, že upřednostňují jejího bratra, který byl „ve všem“
úspěšnější.
Syna má s partnerem, který bral drogy a fyzicky i psychicky ji týral. Po rozchodu šla Pavlína do
léčby, on zůstal na drogové scéně. Se synem se snaží být v kontaktu, ale bere si ho často pod
vlivem drog. Pavlíně to vadí, po léčbě chce tuto situaci řešit soudně.
Sociální anamnéza
Pavlína má základní vzdělání, střední školu nedokončila. Mezi vrstevníky se cítila dobře, ale i
tak měla tendence vyhledávat starší kamarády, kteří měli různé průšvihy. V pubertě se
snažila být co nejvíce mimo domov a poprvé vyzkoušela pervitin.
Klientka nikdy nepracovala. Z počátku ji podporovali rodiče. Pak žila s muži, kteří si vydělávali
prodejem drog a finančně se o ni postarali.
Pavlína má dluhy ve výši asi 400 000 Kč. Dluhy má zmapované a řeší jejich splátky. Pravidelně
platí alimenty.
Do budoucna plánuje pokračovat v léčbě v doléčovacím centru. Poté by si chtěla najít byt a
mít syna u sebe.
Právní problémy
Pavlína nikdy nebyla ve výkonu trestu, ani v podmínce. Závažnou trestnou činnost nepáchala.
Dle jejích slov udělala pár drobných krádeží.
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Nástup do TK
Do léčby Pavlínu přivezli rodiče s bratrem. Hlavním důvodem k léčbě pro ni byl a je návrat
syna do její péče. Z počátku byla spíše mlčenlivá. Do kolektivu, díky své přátelské povaze,
rychle zapadla.
Průběh léčby
Pavlína byla od začátku velmi pracovitá. Svěřené úkoly se snaží poctivě splnit. Část léčby byla
šéfem jedné z pracovních part. Naučila se práci zorganizovat i skupině dalších lidí.
Ve skupině má dobré místo. I přesto je pro ni těžké mluvit na skupině. Více jí vyhovují
individuální rozhovory nebo terapeutická práce v menší skupině.
Zlepšil se její vztah s rodinou. Všichni členové rodiny ji od začátku v léčbě podporují. Podařilo
se, aby jí začali opět důvěřovat a nechali řešení jejích problémů na ní.
V léčbě si ujasnila svůj vztah k otci jejího syna. Už se mu dokáže vymezit a on ji přestal
obtěžovat.
Stále bojuje s chutěmi na drogy a náplní volného času. Velkou příležitost ke změně vidí ve
třetí fázi léčby, kdy si zkusí pracovat mimo komunitu. Pavlína si plánuje hledat práci v jižních
Čechách.
Rodiče přijeli na všechny rodinné víkendy i s jejím syn. Syn do komunity jezdí na víkendy i
týdenní prázdniny.
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