Případová práce – Honza
Honza, 46 let, pervitin od 26 let, opakované pokusy o léčbu v PN

Honza přichází do komunity po několikátém pokusu o léčbu v psychiatrické nemocnici.
Všechny předchozí pokusy o léčbu v PN byly neúspěšné. Honza nebyl schopen dodržovat
léčebný řád, a když neodešel sám, byl z léčby vyloučen. Současnou léčbu poprvé dokončil.
S pervitinem se dostal do kontaktu poprvé v 26 letech, rok po té přešel k i.v. aplikaci. Do
věku 41 let bral převážně víkendově a užívání měl spojeno především se sexem. V posledních
třech letech ale došlo k rapidnímu navýšení dávek až na 3g na den. K tomu se nabalující
trestná činnost přiměly Honzu změnit svůj život.
Rodinná anamnéza
Dětství Honza popisuje jako ošklivé, šedé. Rodiče ho sice netrestali, ale lásku prý nedostal.
Když mu bylo 14 let, jeho matka zemřela na rakovinu. O její nemoci neměl nejmenší tušení,
byla to pro něj ohromná ztráta.
Honza má o 6 let staršího bratra, k němuž si hledá cestu, a začínají spolu znovu budovat
vztah. Jsou v telefonickém kontaktu. Otec je v důchodu, v kontaktu jsou. Honza je rozvedený,
z prvního manželství má dceru Evu (23 let), se kterou má velmi dobrý vztah. Dále má
čtyřletou dceru Kláru, se kterou není v kontaktu, ale platí na ní alimenty. Matka je HIV
pozitivní a živí se jako prostitutka. Se svou současnou partnerkou, která abstinuje, čeká dítě.
Sociální anamnéza
Na ZŠ opakovaně zhoršený stupeň z chování. Udává, že zde měl problémy – šikanoval aj. Na
SOU, kde se vyučil zámečníkem, již problémy neměl, zde vycházel jak s vrstevníky, tak
s učiteli. Prospěch měl dobrý, poté nastoupil do večerní školy, tu však po roce přerušil.
V průběhu života se živil výhradně trestnou činností, brigádně pracoval jako ochranka
v klubu. Bydlel u přítelkyně, na ulici se prý nikdy nedostal. Zdrojem příjmů bylo okrádání
vařičů a vlastnil nevěstinec. V minulosti měl dluhy cca 500.000 Kč. V současnosti již nemá.
Doklady – OP a kartičku pojištěnce má. Je registrovaný na ÚP. Dávky HN vyřízeny nemá.

Právní problémy
Ve VTOS na 4 roky za vydírání se zbraní. Propuštěn byl podmínečně, se zkušební dobou na 6
let. Původní trest činil 8 let. V minulosti trestán i v zahraničí, důvodem byly krádeže
automobilů a organizovaná loupež. Udává, že si není vědom probíhajícího či hrozícího
trestního řízení.
Nástup do TK
Honza přichází do komunity s jasným cílem – vyléčit se a vést smysluplný, a především legální
život. Očekávaný syn je pro něho velkou motivací. Zároveň se bojí dalšího uvěznění kvůli
nelegální trestné činnosti. Nejtěžším úkolem a zároveň největší výzvou bude pro Honzu
naučit se legálně pracovat a mít za to (pod)průměrný příjem.
Průběh léčby a sociální práce
Honza se velmi dobře orientuje v oblasti sociálně-právní. Má vyřízenou registraci na ÚP a
veškeré potřebné kontakty má zapsané. Při prvním kontaktu se sociální pracovnicí si zapisuje
poznámky, co je potřeba zařídit. Dojednává si po telefonu s partnerkou doplacení dluhu na
výživném, tím zabrání snížení příspěvku na živobytí. To se mu záhy podaří. Dluhovou
problematiku neřeší. Údajně je již bez dluhů.
Během léčby Honzu navštěvují kriminalisté, následně absolvuje výjezd k soudu, kde je souzen
jako hlavní obviněný. II. fáze léčby je protkána komunikací a vyjednáváním se soukromým
právníkem. Nakonec vše dopadá k jeho prospěchu.
Honza poměrně dobře spolupracuje, plní vše, na čem se s týmem dohodne. Ale má často
tendence dělat si věci po svém. V jeho chování se projevují kriminálnické tendence. Má
sklony budovat si výsadní postavení ve skupině, budí dojem nedotknutelnosti. Rád vytahuje
historky z minulosti, kterými se snaží lehce zastrašovat své okolí. V rámci terapií je mu
nastavováno zrcadlo a Honza začíná na těchto tématech pracovat. Jeho velkým nástrojem je
manipulace, v které je velmi obratný. Je na ni často upozorňován a Honza začíná i s tímto
tématem záhy pracovat. V jeho chování je patrná velká snaha až s vojenským nasazením.
V pracovní terapii má tendenci se práci vyhýbat a obcházet systém. Je inteligentní, a proto se
mu to zpočátku daří. Později jsou tyto sklony rozkryty a začíná být věnováno hodně
pozornosti na to, aby dodržoval jednání na rovinu a projevoval zásadovost, kterou se tak rád
prezentuje. To se mu začíná dařit, získává si zpět důvěru týmu i skupiny.

Ke konci II. fáze začíná být „parťákem“ pro tým a nositelem hodnot komunity, které předává
nižším fázím. Při hledání práce má problém smířit se s tím, že musí přijmout práci jako běžný
občan ve fabrice. Nějakou dobu s tím zápasí, ale nakonec práci přijímá a začíná ve III. fázi
dojíždět do práce na kole každý den.
Při závěrečném rituálu k ukončení léčby ho doprovází partnerka s již narozeným synem.
Honza je hrdý na svou rodinu i na sebe. Za největší úspěch považuje přijetí sebe sama jako
běžného občana s odbouráním kriminálnické minulosti a přijetí legální práce, kterou se nikdy
před tím neživil.

