Případová práce – Jiří
Jiří, 40 let, 23 let závislý na drogách
Jiří nastoupil do terapeutické komunity po 23leté drogové kariéře. V minulosti užíval
převážně Pervitin, THC a alkohol.
Přestože pochází původně ze západních Čech, velkou část svého života strávil v
Orlických horách, kde jednu dobu žil v maringotce a v pronajaté rekreační chatě.
Poslední roky však již žil v Praze, kde pobýval buď na ulici, nebo ve squatech. Jeho
velmi náročná sociální situace jej nakonec přiměla k tomu, aby se ve svých 40-ti
letech šel poprvé léčit ze své drogové závislosti.
Jiří vyrůstal jako jedináček, a to společně s matkou a otcem do svých 11 let. Matka
trpěla duševním onemocněním, o kterém klient nic bližšího neví. V následku toho
byla velmi často hospitalizovaná v psychiatrické léčebně.
Po uplynutí několika let, během kterých, matka byla častěji v nemocnici než doma, se
s ní klientův otec rozvedl, a našel si novou partnerku. Jiří tehdy zůstal v péči svého
otce a svoji matku tak od svých 11 let již neviděl. Dnes se domnívá, že se nachází v
nějaké psychiatrické léčebně, ale zatím nemá potřebu ji vyhledávat.
Jiří si s otcovou novou partnerkou příliš nerozuměl. Měl dojem, že u nich doma
rozkazuje ona, a on s otcem musí pouze plnit pokyny. Byl také naštvaný, že doma s
otcem musel dělávat domácí práce, které otcova partnerka odmítala vykonávat.
Postupem času se klientův vztah s otcem velmi zhoršil.
Když klient nastoupil do terapeutické komunity, po cca 6-ti týdnech jeho léčby se
konal rodinný víkend. Jiří si na rodinný víkend nikoho pozvat nechtěl. O matce nic

neví od svých 11 let, a s otcem kontakt už 20 let neudržuje. Je na otce naštvaný kvůli
jeho partnerce, se kterou Jiří nevycházel, a také dává za vinu tátovi, že dal svojí
první ženu, Jiřího matku, do psychiatrické léčebny a rozvedl se s ní. Kontaktovat se s
ním nechtěl, a k napsání dopisu otci a pozvání jej na rodinný víkend přispěli až
skupinové terapie zaměřené právě na rodinnou problematiku, a plánovaný rodinný
víkend. Jiří nakonec poslal stručný dopis s pozvánkou otci.
Otec na rodinný víkend nedorazil, a Jiřího ani jinak nekontaktoval. V Jiřím se pouze
umocňovalo jeho naštvání na otce, a vztah s ním nechtěl dále řešit.
Vzhledem k tomu, jak náš klient ale postupoval v léčbě, blížila se mu povinnost
víkendových výjezdů. Jiří dlouho uvažoval nad tím, že si zařídí výjezdy mimo otcův
domov. Terapeutický tým se jej však snažil motivovat k tomu, aby otce znovu
kontaktoval, a výjezdy si splnil jeho návštěvou.

Jiří si tehdy na skupinu přinesl téma svého otce a jejich společného vztahu. Po této
skupině se rozhodl napsat otci další dopis. Ten již nebyl tak stručný, a klient v něm
otce mimo jiné zval na rodinný pohovor do terapeutické komunity.
Do měsíce přišla na tento dopis odpověď. Dlouhý dopis od otce, ve kterém mimo jiné
stálo, že se, bohužel nemůže dostavit, vzhledem ke svému pokročilému věku,
současnému zdravotnímu stavu a velké vzdálenosti. Každopádně svého syna po
letech opět rád uvidí, a zve jej k sobě na návštěvu.
Jiřího jsme na první výjezd nechtěli k otci pustit na celý víkend, vzhledem k tomu, že
neproběhl žádný předešlý přímý kontakt, ani rodinný pohovor v TK. Chtěli jsme však,
aby se kontakt s otcem navázal, a odjel tedy na návštěvu za otcem na jeden den.
Z tohoto výjezdu se vrátil Jiří viditelně spokojený. Návštěva proběhla v pořádku, a
rozhovor s otcem se vedl v přátelském duchu.

Od té doby byl již klient v pravidelném telefonickém kontaktu se svým otcem. Ten
dokonce opakovaně přijel do TK na rodinné víkendy, kde s Jiřím mohli během
pohovorů s terapeuty probírat jejich minulost i očekávání od budoucnosti.
Jiří jezdil na veškeré víkendové výjezdy k otci a jinam už jezdit nechtěl.
Jiřího otec přijel i na jeho závěrečný rituál do TK, aby mohl Jiřího doprovodit do
doléčovacího centra. Veřejně deklaroval, že má Jiří svou budoucnost ve vlastních
rukách, ale že s ním bude velice rád nadále udržovat blízký kontakt.

