Případová práce – Josef
Josef 45 let - v jeho životě figuruje 6 dětí; 4 vlastní: František 24 let, Mirek 17 let Josef 13 let,
Tomáš 7 let, 2 nevlastní: Roman 15 let, Miloš 12 let
V TK Němčice je klient 4 měsíce. Dříve byl, s jedním ze svých dětí, léčen v komunitě. Po této
léčbě 10 let abstinoval, k drogám se vrátil po rozchodu s dlouholetou partnerkou Andreou.
Do komunity přichází po zhruba dvou letech na drogách. Jeho hlavní motivací k léčbě je být
lepším otcem a sblížit se s bývalou partnerkou, získat si opět její důvěru.
Rodinná anamnéza
Josef měl dětství složité. Zásadní pro něj bylo úmrtí matky v jeho 14 letech. S matkou měl
hezký, podpůrný vztah.
Otec si brzy, po smrti Josefovy matky, přivedl novou partnerku s dcerou. Otec je více než 2
roky po smrti.
Josef byl ze strany otce vystaven silné agresi a nepochopení. Po příchodu jeho nové
partnerky začal s domova utíkat, až nakonec raději odešel žít na ulici. Aktuálně v léčbě Josefa
podporuje bývalá partnerka Andrea a kamarádka Marta. Postupně zjišťuje, že má více
kamarádů než myslel.
Děti má se třemi partnerkami. Se dvěma syny, Josefem a Milošem, není v kontaktu vůbec.
S nejstarším synem Františkem si začal psát před několika měsíci, dříve o něm nevěděl. S
dětmi, které má společně s poslední partnerkou Andreou, tedy Mirkem, Romanem a
Tomášem, je v kontaktu dvakrát v týdnu. Kvůli finanční podpoře státu se s Andreou dohodli,
že jí jeho syn Mirek (který je Andrei nevlastním synem) bude svěřen do pěstounské péče.
Sociální anamnéza
Klient má základní vzdělání, učiliště nedokončil. Mezi vrstevníky se vždycky cítil trochu sám,
byl spíše šaškem. Po smrti matky si našel partu, ve které byly drogy, a začalo to jít z kopce.
Josef má dluhy ve výši 200 000 Kč, které má zmapované, splátkový kalendář zatím nemá.
Pravidelně platí alimenty.
Do budoucna plánuje pokračovat v léčbě v doléčovacím centru. Po jeho dokončení se chce
kvůli dětem vrátit do města, kde se pohyboval na drogové scéně.
Právní problémy
Josef byl několikrát ve VTOS za majetkovou trestnou činnost. Aktuálně je v podmínce a hrozí
mu trestné řízení za ublížení na zdraví.
Další soud, který ho čeká, je o opatrovnictví jeho syna Mirka.

Nástup do TK
Josef nastoupil dobře motivován. Hlavní motivací jsou pro něj děti a dobrý vztah s bývalou
partnerkou. Přes úzkostné stavy a občasnou nepohodu ve skupině je rozhodnut léčbu
dokončit.
Průběh léčby
Josef je pracovitý, mrzí ho, že vzhledem k úrazu pracuje v méně náročném režimu. Je velice
ochotný, když je potřeba s něčím pomoci.
Ve skupině si své místo hledal těžko. Opět se mezi lidmi cítí sám, své pocity dokáže sdílet se
skupinou a dále na tomto tématu pracovat. Lépe vychází s klientkami. Postupně však
navazuje vztahy i s muži v komunitě. I přes vlastní obavy dokáže na skupinu přinášet těžká
osobní témata, otevřeně mluví o svých pocitech.
Pomalu se zlepšuje jeho vztah s bývalou partnerkou. Společně plánují její návštěvu
v komunitě, kam by přivezla i Josefova syna. S výhledem, že by mohl za tátou poté jezdit
sám. Mají naplánovaný společný rodinný pohovor v přítomnosti terapeuta.
O svých dětech na skupině mluví spíše sporadicky. Je znát, že je pro něj bolestné být
v komunitě, místo aby byl s dětmi a pomohl je hmotně zajistit.
Vzhledem k hrozícímu trestu odnětí svobody plánuje kontaktovat právní poradnu. Své další
sociální věci si řeší svědomitě.

