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Kazuistika – klientka 68 let, invalidní důchodkyně, syn uživatel  

S klientkou jsme spolupracovali v rámci projektu, na který tento projekt navazuje, jedná se tedy o 

dlouholetou spolupráci.  

Klientka je na invalidním vozíku a má roztroušenou sklerózu a žila se synem a vnoučaty. Aktivně se 

zapojovala do výchovy vnoučat, ale děti byly odvezeny policií do Klokánka. Důvody pro odebráni dětí 

klientka neví. 

Klientka je v pravidelném kontaktu s vnoučaty – navštěvuje je a volají si každý den. I když na začátku 

umístění vnoučat v Klokánku klientka nesla těžce, tak časem uznala, že se jim tam daří dobře. Otec dětí 

je nepravidelně rovněž navštěvuje a klientka aktuálně neví, zda užívá drogy či ne. 

Klientka domlouvá synovi, aby si našel práci a splnil podmínky pro vrácení dětí domů. Syn, se ale doma 

příliš neukazuje a pracovníkům se nedaří si s ním domluvit schůzku.  

Při jednom ze setkání klientka sděluje, že se začíná obávat, že se vnoučata domů již nevrátí (zatím 

takovou možnost ale nemůže připustit). Syn dlouhodobě nemá práci, jen klientce slibuje, že vše 

napraví. V Klokánku vnoučata mohou být jen omezenou dobu, která se rychle blíží.  

Při dalším setkaní je klientka nervózní a působí ztraceně. Neví, co má dělat. Syn zatím nenašel práci, a 

neobrátil se ani na pracovní agentury o pomoc. Klientka se obává, že syn si neuvědomuje závažnost 

situace. Za měsíc má proběhnout soud ohledně dětí, a proto se domlouváme s klientkou na asistenci.  

Soud nakonec rozhodl umístit děti do dětského domova. Nepodařilo se najit místo v Praze, a proto 

budou 60 km od Prahy. Klientka to velmi těžko nese. Ztrácí smysl života, nemá chuť se o sebe starat, 

působí rezignovaně. Syn se z kontaktu vytrácí stále víc, takže se stává, že spí doma v invalidním vozíku 

apod. Za klientkou nyní dochází 3x denně sociální pracovnice a zdravotní sestřičky a jelikož vnoučata 

ještě nebyla přemístěna, tak je stále jezdí pravidelně navštěvovat, takže realita celé situace na ni ještě 

v plné síle nedopadla. 


