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Kazuistika - klient, 35 let, organické poškození mozku, invalidní důchodce 

Klient má zkušenosti se závislostí na pervitinu, alkoholu a dalších látkách (včetně těkavých). Užíval cca 

od 15 let. Aktuálně již dva roky abstinuje. 

Klient trpěl od dětství různými neurologickými potížemi a poruchami chování. Od malička trávil hodně 

času v nemocnicích (včetně psychiatrie) a docházel k mnoha odborníkům různého zaměření. Kvůli 

dlouhodobému užívání návykových látek má organické poškozením mozku (porucha hrubé i jemné 

motoriky, poruchy kognitivních funkcí). 

Klient se o našem programu dozvěděl v jiném zařízení SANANIM, které občas navštěvoval. Začal k nám 

docházet nejprve na socioterapii – chodil na několik pravidelných kurzů i na jednorázové akce. Zhruba 

po roce docházení na volnočasové aktivity požádal o přijetí do služby case management.  

Důvodem pro navázání spolupráce  bylo získat znovu invalidní důchod, který mu byl odebrán na základě 

stabilizace epilepsie. Posudková komise bohužel nezohlednila řadu dalších zdravotních obtíží, kterými 

klient dlouhodobě trpí.  

Ve spolupráci s právní poradnou jsme zahájili správní žalobu vůči ČSSZ. Zároveň jsme společně zařídili 

důležitá vyšetření u lékařů, abychom mohli zprávy poskytnout soudu a zároveň, aby měl klient 

udělanou diagnostiku, která by lépe objasnila potíže, které ho trápí a vyloučila vážné onemocnění. 

Postupně jsme společně zařídili vyšetření u neurologa s následným CT a EMG, ortopeda a klient sám si 

zařídil psychologické vyšetření.  

Z vyšetření byly stanoveny diagnózy a vypracovány zprávy, díky kterým soud vrátil k  novému 

rozhodnutí věc ČSSZ a klient pak důchod získal zpět.  

Vzhledem k tomu, že celá věc trvala několik měsíců, tak jsme klienta navázali na pracovní poradenství, 

kde občas využíval možnost přivydělat si nějaké peníze na jídlo. Klient bohužel neměl nárok na sociální 

dávky, tak se mu přivýdělek velice hodil.  

Vzhledem k diagnózám a zejména velkým bolestem zad, kterými trpí, se klient rozhodl docházet na 

Kliniku rehabilitačního lékařství, kterou jsme mu vyhledali a kam jsme ho doprovodili na první 

návštěvu. Dále tam již klient dochází sám na rehabilitace.  
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S klientem jsme rovněž vyhledali zubařské ošetření kvůli dlouhodobým potížím se zuby. Také jsme ho 

doprovodili na první vyšetření a dále už tam dochází sám.  

Poskytovali jsme mu také sociální poradenství a občasnou pomoc v  mnoha dalších oblastech (např. 

zařízení očkování, zprovoznění datové schránky apod.) 

Aktuálně po roce spolupráce klient zvažuje další dlouhodobé zakázky. Rád by našel brigádu, která by 

odpovídala jeho zdravotním možnostem a rád by se také  v budoucnu odstěhoval od rodičů.  

Klient po celou dobu dochází na socioterapii, kde se mu podařilo navázat kamarádský vztah s  jiným 

abstinujícím klientem.  


