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Kazuistika – klient 38 let, v invalidním důchodu, schizofrenie, opakované hospitalizace 

v psychiatrické nemocnici a pokusy žít v komunitách, v historii abúzus alkoholu, THC a pervitinu 

Spolupráce v rámci projektu začala na podzim 2022. Na první kontakt ho přivedla matka a sociální 

pracovník Úřadu práce (ÚP) se zakázkou, aby začal pracovat a posléze se zařadil na nějaké chráněné 

místo, které mu ÚP může pomoci zřídit. 

Klient byl z počátku velmi nesamostatný, včetně toho, že bylo potřeba s ním trénovat orientaci mezi 

stanicí metra a pracovištěm, zvládal pouze jednoduché úkoly a potřeboval velmi časté ujištění, že 

pracuje dobře.   Během pár týdnů zvládl samostatnou orientaci a ukázalo se, že ve skutečnosti je 

velmi zručný a zvládá samostatně i komplexnější úkoly a soustředěnou samostatnou práci. 

Klient je vyučený zámečník, pracoval různě v nekvalifikovaných pozicích, často na stavbách 

Díky pracovní rehabilitaci na zahradě zjistil, že ho těší práce s rostlinami a hlínou, proto byla jako 

tréninkové zaměstnávání zvolena komunitní zahrada. Zároveň ke třem hodinám na zahradě chodil 

ještě na čtyři hodiny na údržbářské práce v rámci aktivit pracovní rehabilitace. 

Pravidelná práce s viditelným výsledkem pomáhala klientovi získávat vyšší a vyšší sebevědomí.  

Původní plán, že se na komunitní zahradě vytvoří chráněné pracovní místo nevyšel, ukázalo se, že by 

to pro tým provozovatelů byla přílišná administrativní zátěž.  Začalo se tedy hledat jiné pracovní 

uplatnění. 

Otevřela se pozice údržbáře a zahradníka v Envira o.p.s, kde po konzultaci s tamním týmem byla 

domluven přijímací pohovor pro klienta.  Ovšem zasáhla matka klienta, která rozhodla, že je to příliš 

daleko od bydliště klienta.  Následně firma provozující komunální služby v pražské čtvrti, kde klient 

bydlí hledala pracovníky na údržbu zeleně.  Klient zvládl s podporou zavolat potencionálnímu 

zaměstnavateli a zvládl i pohovor a vysvětlit, že tedy má změněnou pracovní schopnost. Zde se opět 

do věci vložila matka, že není možné, aby zde pracoval, protože by se dostal do špatné společnosti a 

začal zase pít. 

Klient, jakkoliv svou matku poslouchá z toho začal být rozčarovaný a bylo nutné sjednat společné 

jednání s matkou, kde byl klient zainteresovanými pracovníky podpořen v samostatnosti a 

kompetenci, kdy výsledkem bylo, že matka přestala blokovat synovu cestu k práci.  Klient nakonec 

samostatně získal tip na to, že Městský úřad Prahy, kde bydlí, má i vlastní část komunálních služeb a 

že by mohl najít práci tam. Po předchozích nezdarech si byl klient méně jistý a bylo tedy potřeba 

posílit asertivitu pracovníků v rámci case managementu – při zprostředkování práce, doprovody na 

pohovor, doprovod k lékaři pro potvrzení o způsobilosti. 
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O několik týdnů později klient nastoupil na běžné pracovní místo se smlouvou na HPP.  V práci je 

spokojený, pracuje spolehlivě, funguje v menším pracovním týmu.  Aktivně začal hledat možnost 

samostatného bydlení zvažuje i hledání partnerky, a i nadále zůstává dále v péči case managera. 


