Případová práce – Markéta
Markéta, 37 let, majetková trestná činnost

Markéta přichází do komunity poprvé. Má za sebou 4 pokusy o léčbu v psychiatrických
léčebnách, z toho dvakrát byla léčba nařízena soudem. Dohromady se léčila několik měsíců.
Po návratu z těchto léčeb ihned zrelapsovala.
Rodinná anamnéza
Rodiče se rozvedli, když byly klientce čtyři roky. Má o pět let staršího bratra. Vychováváni
byli matkou a nevlastním otcem. S biologickým otcem byla v kontaktu. Udává, že výrazně
blízký vztah neměla ani k jednomu z rodičů. Domácí násilí nezmiňuje. Vzájemný vztah
s matkou je v současnosti narušen klientčiným užíváním OPL. Otec zemřel před několika lety,
vzájemný vztah hodnotí klientka jako dobrý. S bratrem je klientka pouze v písemném
kontaktu, aktuálně ve VTOS, rovněž uživatel OPL. Vlastní děti klientka nemá. Partner je
v současné době ve VTOS, propuštěn by měl být v během následujícího roku. Žili spolu
několik let, do budoucna s ním ale nepočítá.
Sociální anamnéza
Klientka vystudovala SŠ, v průběhu života byla zaměstnána převážně na smlouvu. Živila se
např. jako telefonní operátorka, dělnice, pekařka apod. Poslední řádné zaměstnání trvalo půl
roku. Klientka bydlela krátce před 15 lety na ulici a toxi-bytech, ale poté ve vlastním bytě. Má
velmi nízké dluhy – cca 10.000 Kč za soudní výlohy a na drogy si vydělávala majetkovou
trestnou činností.
Právní problémy
Dva pobyty ve VTOS v cizině před více než 5 lety – 1,5 měsíce a měsíc. Důvodem byla
majetková trestná činnost. Dohromady byla za majetkovou trestnou činnost trestána asi 11x
– opakovaně podmínka a OPP. Probíhající či hrozící trestní řízení neguje.
Nástup do TK
Markéta přichází do komunity, aby začala nový život. Má v plánu rozejít se se
současným partnerem, který je ve VTOS. Chtěla by vést spořádaný život, najít si nového
partnera a založit s ním rodinu.

Průběh léčby a sociální práce
Markéta celý život pracovala. V současnosti je registrována na ÚP. Nemá žádné příjmy, proto
je prostřednictvím sociální pracovnice zažádáno o dávky hmotné nouze. Dluhy řešit nemusí,
má jediný dluh za soudní výlohy, který splácí její matka.
Markétě byl zabaven družstevní byt, který zdědila. Vzhledem k předchozímu užívání OPL a
celkovému životnímu stylu nebyla schopna se proti zabavení bytu adekvátně bránit. Dle slov
právničky se už aktuálně nelze proti jednání bytového družstva bránit.
Klientce přichází předvolání k soudu do ciziny, kde není uvedeno žádné odůvodnění. Dle
Markétiných slov tam má figurovat jako svědek. Se sociální pracovnicí tedy odesílá písemnou
omluvu a potvrzení o léčbě v TK k rukám soudu.
V léčbě působí klientka vcelku klidným až laxním dojmem. Tento dojem jí doprovází celou
léčbu. Markéta není příliš aktivní, co se svěřených úkolů týče. Má problém s motivací, někteří
klienti jí dávají reflexe, že je líná a že má na víc. Klientka je málo komunikativní, málo mluví o
sobě a svých tématech na skupinách. Následně se jí nedaří přestoupit do druhé fáze léčby na
první pokus.
Markéta se začíná více snažit, pomalu zkouší mluvit na skupinách, a připravuje se na další
termín přestupu do druhé fáze léčby. Ten se jí nakonec podaří a nastupuje do náročné
funkce šéfové kuchyně. Tam se Markétě začíná dařit. Klienti jí chválí a Markéta jakoby
rozkvétá.
V tom přichází nečekaná zpráva. Markéta se dozvídá, že je na ni vydán Evropský zatykač a že
se musí dostavit na policejní stanici. Po telefonu sděluje komisaři, že je v komunitě, kam si
pro ni vzápětí přijíždí příslušníci Policie ČR a odvádějí ji v poutech.
Následuje vyjednávání se soudem v ČR o vydání Markéty zpět do léčby. Ten si vyžádá
podrobnou zprávu o průběhu léčby a následně rozhoduje o vydání Markéty zpět do
komunity. Další soudní jednání, tentokrát v cizině, lze očekávat.
V současnosti je Markéta ve třetí fázi léčby. Pracuje jako prodavačka v jednom z obchodních
řetězců s hračkami. Přemýšlí o budoucnosti o možnosti založit rodinu a směřuje do
doléčovacího centra, kde využije možností chráněného bydlení.

