Případová práce – Tereza
Tereza, 29 let, dvouletý syn, po druhé těhotná
Tereza se narodila ve Zlíně matce užívající ve velkém alkohol a otci s historií užívání
pervitinu, později se dostal do VTOS. Poté dala Terezu její matka ke své švagrové
(otcova sestra a její druh) a už se pro ni nikdy nevrátila. Klientka tedy vyrůstala u
příbuzných na vesnici, trpěla na častá dětská onemocnění. Ve škole trpěla
nesoustředěností, což jí natolik zhoršilo prospěch, že strávila 3 roky ve zvláštní škole.
Když bylo Tereze 9 let, přestěhovala se s tetou do Zlína, kde nastoupila do klasické
ZŠ, ve které sice s problémy ale prospívala. Tereza v 15 začala užívat THC, prošla
postupně tři střední odborné školy, ale ani jednu nedokončila.
V 17 letech poprvé užila pervitin, zpočátku chtěla vědět, co jejího tátu tolik táhlo k
pervitinu, potom zjistila, že když je pod vlivem, nepřipouští si špatné pocity z výčitek a
hádek s tetou. V 19 letech měla první vážný vztah. S partnerem spolu užívali
nitrožilně, kradli a teta Terezu nakonec vyhodila z domova. Po 3 letech vztah ukončil
jeho nástup do výkonu trestu.
Po několika měsících se Tereza seznámila s Adamem, po 3 měsících známosti s ním
otěhotněla. Dítě si nechala díky tomu, že Adam sliboval, že kvůli malému přestanou
brát. Po 3 dnech po porodu abstinenci porušil a odešel od nich. Tereza se opět
vrátila k tetě s tím, že nebude brát, když má dítě. Vydržela 10 měsíců abstinovat a
potom začala znovu brát. V té době také potkala Karla, vařiče drog, dealera a
kriminálníka. Po 2 měsících známosti s ním otěhotněla. Její kamarádka spolu s
klientčinou sestřenicí ji nahlásily na OSPOD a sociální pracovnice začala řešit nástup
Terezy do komunity.
Z rodiny má Tereza ještě polorodého bratra z matčiny strany, který je úspěšným
lékařem a jistým způsobem Terezu podporuje. Poznali se v jejích 18 letech, o vztahu

se moc nedá mluvit. Další teta z otcovy strany, na kterou se Tereza odvolává, je
alkoholička.
Počáteční situace klientky a jejího syna
Do TKK ji a syna přivezli pracovníci SOS vesničky, kteří s ní byli v delším kontaktu, a
kteří zprostředkovali nástup. Klientka byla v 10. týdnu těhotenství
Klientka je v TK Karlov od září 2016, poměrně dlouhou dobu ji trvalo, než si
v komunitě zvykla. První dva měsíce chtěla takřka denně odcházet. Jednou z příčin
byly také časté nemoci syna a vlastní zdravotní komplikace, kdy musela být mimo
běžný program komunity.
Pro Terezu byla důležitá návštěva sociální pracovnice v komunitě, která dala Tereze
najevo, že pokud z léčby odejde, bude jí muset odebrat syna a po narození také
druhé dítě.
Tereza začala postupně přicházet s některými tématy – tím hlavním je pro ni její
vztah k synovi, nedokáže mu dávat hranice ve výchově. V noci mívá záchvaty,
vyhazuje Terezu z pokoje, pere se ostatními dětmi i se svou matkou.
Vztahy obecně jsou Tereziným velkým tématem, mluví o tetě, které chce dokázat, že
zvládne svou léčbu a péči o děti. Dále přemýšlí o mužích, na skupinách nejdříve
mluvila o žárlivosti na partnera, že neví, co venku dělá, později došla k tomu, že bez
něho jim bude líp.
O svých rodičích mluví jen minimálně, a pokud k tomu dojde, snaží se hovor ukončit
nebo přejít k jinému tématu.

Plán zařizování sociálních záležitostí Terezy
•

od začátku září krátce po nástupu do léčby s klientkou zdlouhavě (nechodí na
konzultace, ztratila formuláře a další nevyplnila) zařizujeme dávky hmotné
nouze – příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení

•

v listopadu má začít mapovat dluhy, dle domluvy má zjistit výši dluhu u VZP –
opět se nic neděje

•

chodím na sociální konzultace za ní na pokoj, opět slibuje, že začne něco
dělat

•

v lednu dostává informaci, že pokud nebude v sociálních věcech aktivní, tak jí
nebude umožněn přesup do další fáze léčby

•

některé sociální věci za ní nakonec zařídila teta, dostala informaci, že je nutné
se učit si věci vyřizovat sama

•

domlouváme se, že konečně začne aktivně řešit dluhy

•

zjistila si dluh u VZP, napsala exekutorům, někde se pokoušíme uplatnit
promlčení dluhu

•

poslala první splátku VZP

•

obesílá další věřitele a zjišťuje dluhy

Tereze se nakonec podařilo přestoupit do další fáze léčby a aktuálně se připravuje
na porod druhého dítěte. Její přístup k řešení svojí sociální situace se proměnil, ale
až pod velkým tlakem z okolí. Otázka vztahů s muži a rodinou, komunikace ve
vztazích a především otázka vztahu k synovi zůstává otevřená. Z anamnézy
vyplívá, že je rovněž i několik témat, ke kterým se jí nepodařilo ještě vůbec dostat.

