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Kazuistika - klientka, 39 let, závislost na pervitinu, problémové užívání alkoholu, patologické 

hráčství  

S klientkou spolupracuji od června 2021. Klientka s naší organizací spolupracovala již v minulosti ve 

výkonu trestu. K opětovné spolupráci nás vyhledala na základě počínajícího problému s alkoholem. 

Klientky zakázka ke spolupráci byla podpora v abstinenci a také pomoc s řešením její sociální situace, 

aby se mohla osamostatnit od partnera, s kterým již nadále nechtěla setrvávat ve vztahu. Největší 

obavou klientky v té době bylo, že by se kvůli pití, které směřovalo k tomu, vymknout se kontrole, 

dostala pod dohled OSPOD a v krajním případě přišla o dvouletou dceru.  

Klientka užívala pervitin cca od 15 let. Nejprve pár let příležitostně na party. Zhruba od 18 let sklouzla 

ke každodennímu intravenóznímu užívání.  Klientka se aktuálně nachází 3 roky na svobodě. Předtím 

strávila ve výkonu trestu  5 let, kdy byla odsouzena k osmi a půl letům vězení za loupež.  Ve výkonu 

trestu odnětí svobody byla poprvé. O pomoc si řekla ve chvíli, kdy začala řešit počínající problém 

s alkoholem. Popíjením potlačovala své problémy. Popíjela v malých dávkách vodku s džusem, 

nicméně v průběhu celého dne, každý den.  Jako hlavní důvod svého pití klientka označovala stresové 

situace, do kterých ji dostává její partner. Od něj chce již nějakou dobu odejít, ale nemůže v sobě najít 

sílu na učinění definitivního rozhodnutí.  Přítel jí lže, podvádí ji, před známými ze sebe dělá oběť a 

z klientky pomatenou bytost, nepodílí se na péči o dceru. Klientka se partnera občas bojí, asi dvakrát 

od něj dostala facku, ona jeho několikrát také udeřila, ale kvůli dceři se snaží násilí mezi sebou 

vyvarovat. Po celou dobu byli s partnerem v obtížné bytové situaci, kdy na nájemném dlužili cca 50 000 

Kč a hrozilo jim vystěhování z bytu. 

Na počátku spolupráce byla klientka motivována k zásadním změnám ve svém životě. Klientka 

nepobírala žádné sociální dávky, vzhledem k odporu k jednání s úřady. Byla ochotna za mé asistence 

vyřídit sociální dávky a nechat si pomoci se zařízením přechodného ubytování v azylovém domě.  

S klientkou se podařilo vyplnit a dát dohromady potřebné dokumenty, nicméně k podání žádosti nikdy 

nedošlo, ve chvíli, kdy měla proběhnout schůzka na úřadě, měla klientka vždy důvod, proč nemůže na 

setkání dorazit.  

V průběhu spolupráce klientka omezila své pití. Nicméně uvolnění, jež jí způsoboval alkohol, postupně 

vyměnila za hernu. Několikrát jsme s klientkou řešily krizovou situaci, kdy prohrála peníze na zaplacení  
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nájemného, popřípadě svůj rodičovský příspěvek.  Její hraní se stalo hlavním tématem našich setkání. 

Proběhla snaha předat klientku ke spolupráci do gambling ambulance, což odmítla s tím, že nechce své 

potíže řešit s někým dalším.  Sám její partner jí v hraní povzbuzoval, doufajíc, že přijde výhra, která 

vyřeší jejich obtížnou finanční situaci. 

Klientku se podařilo nakontaktovat na organizaci „Nejdřív doma“, kde jí byla bezúročně poskytnuta 

půjčka na jedno nájemné, které bylo uhrazeno přímo na účet pronajímatele, aby bylo zabráněno 

vystěhování z bytu, tu klientka řádně splácí. 

Hlavními tématy spolupráce s klientkou se tak stalo její patologické hráčství a práce s motivací ohledně 

aktivního zapojení se do řešení její sociální situace a vyřešení vztahu s partnerem. Klientka se po celou 

dobu nachází ve stádiu uvědomění si svých problémů, v podstatě i ví, jak je vyřešit, ale je pro ni těžké 

odhodlat se ke konkrétním krokům. 

V současné době je klientka ve sporadickém kontaktu. Je schopna odpovědět na SMS zprávu, osobní 

setkání obvykle ruší. 

 

 

 

 

 

  


