Případová práce – Katka
Katka 35 let, syn Martin 4,5 roku, opakovaně ve výkonu trestu

V TK Němčice je klienta 5 měsíců. Přichází po několikaletém výkonu trestu se závislostí na
opiátech. Její hlavní motivací k léčbě je snaha získat syna zpět do péče. V komunitě se dříve
neléčila, je to její první vážný pokus o léčbu.
Rodinná anamnéza
Katka popisuje dětství jako hezké. Má mladšího bratra. Otec klienty před několika lety zemřel
na rakovinu, klientka se o něj do poslední chvíle starala. S matkou nebyla dlouho v kontaktu,
jejich vztah se pomalu zlepšuje právě díky Katky snaze o léčbu. S bratrem mají vztahy dobré,
jsou v pravidelném kontaktu a Katku v léčbě plně podporuje.
Syn je v pěstounské péči. Klientka je s pěstouny v pravidelném kontaktu. S Martínkem se vídá
i klientky matka.
Syna má Katka s dlouholetým přítelem, který je také uživatelem a distributorem drog.
V budoucnu s ním jako s partnerem nepočítá. O syna jeho otec nejeví zájem, případně si
domluví kontakt s pěstounky a na schůzku se nedostaví.
Sociální anamnéza
Klientka je vyučená. S vrstevníky vycházela dobře, ale svých slov se chytla špatné party.
S novými kamarády začala experimentovat s drogami.
Katka má dluhy ve výši 150 000 Kč, které se snaží přesně zmapovat a vyjednat si splátkový
kalendář.
Do budoucna plánuje pokračovat v léčbě v doléčovacích centru. Po jeho dokončení se chce
přestěhovat do nového města daleko od svého původního bydliště, kde chce se synem začít
nový život.
Právní problémy
Ve VTOS byla před léčbou v komunitě 2 roky, za násilnou trestnou činnost. Dříve v podmínce
za majetkovou trestnou činnost. Aktuálně jí další trestné řízení nehrozí, není v podmínce.

Nástup do TK
Katka nastupuje silně motivovaná hlavně možností získat zpět syna, který jí byl odebrán kvůli
výkonu trestu. Je pevně rozhodnuta léčbu dokončit.
Průběh léčby
Katka je od počátku velice pracovitá. Ve skupině si rychle vytvoří své místo a je mezi ženami
v komunitě autoritou.
Postupně zastává důležité funkce ve fungování komunity. Na skupinách je aktivní, věnuje se
problémům ostatních, ale svá velká témata si nechává pro sebe. Často na skupinách zmiňuje,
že se o svých problémech baví raději s holkami na pokoji.
Vlastní témata přináší na analytické skupiny, kde řeší vztahy v rodině. Hlavně svůj vztah
s matkou, stesk po otci, radost ze svého bratra. Velkým úspěchem je, že se rodinného
víkendu v komunitě zúčastnila Katky matka spolu se svým bratrem, Katky strýcem. Při
rodinném pohovoru se jim podařilo probrat některé dřívější křivdy, promluvit si o Martínkovi
a upevnit si nově vznikající vztah.
Zatím jen letmo se na skupinách dotýká tématu syna Martina. Je v pravidelném kontaktu
s kolegyní z Centra pro komplexní péči o dítě a rodinu, SANANIM z.ú. Tématem těchto
konzultací je citlivé řešení kontaktu s pěstouny, komunikace s OSPOD a plánování případné
budoucnosti Katky a jejího syna.

