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Kazuistika - klientka 27 let ve výkonu trestu, závislost na pervitinu  

Case managerka s klientkou spolupracuje od března 2021, kdy navázaly kontakt ve výkonu trestu, kde 

byla poprvé. Soudně trestána je klientka asi 10krát. Zejména se jedná o krádeže oblečení v obchodech, 

které následně prodávala dál, aby měla peníze na drogy. Klientka byla odsouzena na 18 měsíců za 

krádež v nouzovém stavu. Nastoupila do trestu ve chvíli, kdy měla 14měsíční dceru. Ta byla v péči 

matky přítele, který je aktuálně také ve vězení. 

Klientka začala v 15 letech pravidelně kouřit marihuanu, od 18 let se přidalo pravidelné nitrožilní 

užívání pervitinu. Do nástupu do trestu neměla zkušenost s žádným léčebným programem, ani nebyla 

v kontaktu s žádnou pomáhající organizací. 

Klientka se vyučila v oboru ošetřovatelka, ve kterém na svobodě i pracovala. Co se vztahů s rodinou 

týče, je klientka v kontaktu se svou matkou, která ji ve vězení ale nenavštěvuje. Těžko zvládá, že je její 

dcera ve vězení. Svět drog a styl života, který je s nimi spojený, jí je absolutně cizí. S přítelovou matkou 

klientka vychází v rámci možností, hodně je zde ze strany klientky zastoupen strach, že bude dělat 

potíže s navrácením dcery do péče.  

Klientka samu sebe popisuje jako člověka, který je velmi snadno ovlivnitelný. Vnímá, že je venku 

spousta situací, které by ji mohli ohrozit a vrátit k užívání pervitinu. V době, kdy s case managerkou 

zahájily spolupráci ve věznici, abstinovala asi 3 měsíce. Potýkala se s roztěkaností, výrazným neklidem 

a nespavostí. Užívala psychiatrickou medikace, ale nevnímala žádné zlepšení. 

S klientkou probíhal intenzivní kontakt jednou za 14 dní. V době, kdy kvůli epidemiologické situaci 

nebylo možné dojíždět do věznice, spolupracovaly s case managerkou prostřednictvím skypu, 

popřípadě využívaly korespondenční kontakt. 

Od začátku svého trestu měla klientka jasně stanovený cíl. Zejména kvůli své dceři, chtěla být 

propuštěna v rámci podmíněného propuštění, pro které chtěla udělat vše, co pro něj v rámci věznice 

udělat lze – chodila do práce, sbírala pochvaly, snažila se vyhýbat konfliktním situacím. Klientka byla 

nakontaktována na dluhovou poradnu, aby již v trestu začala řešit svou dluhovou situaci. Poctivě také 

pracovala na svých tématech, kam patřila zejména témata péče o dceru, rodinné a partnerské vztahy,  
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práce s obavami a rizikovými situacemi, které by ji venku mohly dostat do potíží a vést k užívání 

návykových látek, popřípadě k opětovnému páchání trestné činnosti.  V průběhu spolupráce na 

klientce byla znát pozitivní změna. Zlepšil se její psychický stav a nabývala na sebedůvěře.  

Nicméně s blížícím se termínem, kdy si klientka mohla podat žádost o podmíněné propuštění, se začala 

její situace komplikovat. Klientka se opakovaně dostávala do potíží, sbírala jeden kázeňský trest za 

druhým, byla vyřazena z práce, až se dostala do bodu, kdy se rozhodla žádost vzhledem k okolnostem, 

nepodávat.  

Na první pohled byla klientka zdrcená tím, že přichází o čas se svou dcerou. Postupem času však 

klientka připustila, že obavy z toho, jaký bude život na svobodě a jak zvládne péči o dceru, ji dohnaly 

do bodu, kdy je pro ni výkon trestu bezpečným místem, který má svůj řád a vše je zde předvídatelné. 

Klientky hlavní témata před koncem trestu tedy byla zvládání péče o dceru a komplikované vztahy 

s rodinou přítele.  

Klientka bude za několik dní propuštěna na svobodu. Vrací se do domu k přítelovým rodičům. Cílem 

spolupráce v rámci postpenitenciární péče je podpora v abstinenci, získání dcery do vlastní péče a 

osamostatnění se – nebýt závislá na podpoře ze strany rodiny jejího přítele.  

 

 

 


