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Kazuistika – klient 38 let, polymorfní uživatel, duální diagnóza 

 

Klient dlouhodobě užívá THC a alkohol, příležitostně uvádí pervitin.  Opakovaně žil v křesťanských 

komunitách pro závislé, kde selhával. V létě 2021 byl hospitalizován v psychiatrické nemocnici. Po 

propuštění z léčby se prozatím nastěhoval do Prahy k matce.   

Je vyučený zámečník, v oboru nikdy nepracoval, nejdéle pracoval ve stavebnictví, dále pak v pekárně a 

při různých pomocných pracích. Má přiznaný invalidní důchod II. stupně, ale bez nároku na výplatu. 

Nejprve dorazila domluvit službu pro svého syna jeho matka, u které dočasně přebývá, spolu 

s koordinátorem zaměstnávání OZP z Magistrátu hl. m. Prahy.  Domlouváme se, že tedy dorazí klient 

na sezení, kde budeme řešit jeho zakázku. Díky tomu že je v Praze krátce, potřebuje doprovod od metra 

na Adiktologickou kliniku SANANIM. Klient by se rád osamostatnil, v ideálním případě si našel někde 

nějaké chráněné zaměstnání anebo brigády – zahradnické práce, pomocné manuální činnosti, 

komunální úklid a podobně. 

Soužití s matkou není jednoduché, zároveň kombinací silnější psychiatrické medikace a křehčího 

psychického stavu je spíše nejistý, má problémy s krátkodobou pamětí a orientací.  Další zakázkou je 

zlepšení fyzické kondice klienta. 

Na prvního půl roku se uzavírá kontrakt na fungování v otevřené přípravné skupině, kdy bude jednou 

týdně docházet na pracovní rehabilitaci na 2 hodiny.  Prvních několik týdnů je třeba vyzvedávat klienta 

u stanice metra a odvést ho zase zpět, postupně získává jistotu a zvládá přijíždět samostatně.  Stejně 

tak nabývá jistoty i při práci v dílnách, nejspíše i v souvislosti s úpravou medikace se zlepšuje 

soustředěnost při práci a schopnost zvládat komplexnější úkoly.  Pracuje soustředěně a ochotně, čím 

dál tím lépe zvládá samostatné úkoly, nabízí se na úklid. Zároveň uvádí i zlepšení vztahů s matkou.  

Při zhodnocení prvního půlroku spolupráce je klient velmi spokojený a určitě chce pokračovat 

v rehabilitaci, je tedy zařazen do pracovní dvojice a zároveň začíná chodit dvakrát týdně.   

Součástí pracovní rehabilitace je i budování městské zahrady na dvorku zařízení, která klienta velmi 

těší, a jasně se profiluje v tom, že by rád směřoval k hledání práce právě v zahradnictví.   

Jako další stupeň zátěže je klientovi nabídnuta možnost jednou týdně na 2 hodiny pomáhat na 

komunitní zahradě Metrofarm ve Stromovce, pod vedením zahradníka.  Práce zde je fyzicky 

namáhavější a zároveň cesta do práce znamená zhruba 2,5 km chůze. Klient zvládá vyšší zátěž, 

cestování na dvě místa a postupně se mu zlepšuje i fyzická kondice.  

V rámci spolupráce s komunitní zahradou se počítá s možností, že bude na podzim 2022 zřízeno 

chráněné místo právě pro tohoto klienta. Díky tomu, že klient vidí výhled do budoucna a práci která by 

ho mohla bavit v příjemné prostředí, výrazně se mu zlepšují kontakty jak s matkou, tak s širší rodinou.    
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Výhledový plán je stabilizovat a zvýšit pracovní zatížení přes léto, vyzkoušet práci bez doprovodu 

pracovního rehabilitátora a vytvořit chráněné místo zahradníka.  

 


