
Využití psychoterapie v léčebném společenství 



Z anamnézy 



Drogy a jiné duševní potíže 



Zkušenosti s terapií  



Rodina 



Průběh terapie 

Tým: debata, zda se máme na situaci dívat jako na zneužití (tr. zákoník mluví o věku do 15 let) nebo souhlasný incest. 
Převažuje názor, že šlo o zneužití, nátlak pomocí manipulace. Sám klient to také tak nazývá. Podmiňujeme návštěvu 
matky tím, že jí klient sdělí, že víme o incestu - nebudeme posilovat rodinné tabu.  



Průběh terapie 



Průběh terapie 
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Průběh terapie 



Průběh terapie 



Průběh terapie 



Vzpomínky členů týmu 

1) Co se vám první vybaví v souvislosti s  Davidem D? 

A) Neuvěřitelná rozporuplnost jeho osobnosti, 

institucionalizivanost, úspěch i zmar. A především jeho 

vážně míněná žádost, zda by mohl v TKN zůstat ve druhé 

fázi léčby napořád. 

B) Hra na zákaz kouření. 

C) Rozpraskané paty a špatná hygiena 

D) Tvář, úsměv. Jeho smutný, možná zoufalý úsměv. Když 
ho vyhazuji ožralého z komunity. 

E) Zoufalý člověk volající o pomoc.  

  

2) Jaké pocity vůči němu jste nejčastěji prožívali, když byl 

v TKN? 

A) Pocity naděje, které v zápětí dokázal přeměnit v 

beznaděj. A bohužel i lítost. 

B) Celá škála pocitů. Od pobaveného znechucení, přes 

soucit až po vztek a beznaděj. 

C) Beznaděj, lítost, vztek na jeho sebelítost.  

D) Pocity si nepamatuji. Snad soucit, bezradnost.  

E) Naději a zoufalství. 



Vzpomínky členů týmu 

3) Je něco pozitivního, co máte s  Davidem D. spojené? 

A) Přesvědčení, že ačkoliv možná úplně nechtěl, přesto strávil 

v TKN dvakrát téměř rok smysluplného života.  

B) Upřímnost a otevřenost před skupinou. 

C) Že byl citlivý a vnímavý. 

D) Rozhodně se nevzdával snadno a rychle.  

E) Jeho hluboký vztah ke komunitě.  

  

4) Co jste se při práci s Davidem D. naučili, co bylo pro vás 

nové, zajímavé? 

A) David byl můj první klient, kterého jsem měl v garantství    

a dosti mě školil. Já se učil vše a on jak žít v komunitě. Dá se 

říct, že jsme se učili navzájem. Myslím, že mě naučil nemít 

přehnané ambice a očekávání v práci s klientem.  

B) Pochopení, že ukončení terapie je pro klienta stejně 
důležité a citlivé jako jakákoli jiná její fáze.  

C) Učila jsem se trpělivost, vidět drobné úspěchy, nemít 
vysoké nároky, hledat nové cesty v léčbě pro tento typ lidí 
obecně. Myslím, že David D. byl jedním z impulzů pro větší 
individualizaci péče v komunitě, případně dvourychlostní 
komunitu :) Ukázal nám také díru v systému péče.  

D) Otevřenost při rodinném pohovoru s  matkou - to bylo 
rozhodně nové, ožralý klient v komunitě, tak to taky nové. 
Schopnost přežití naprostého zoufalce... zajímavé.  

E) Kousek pokorné trpělivosti. Také o incestu (matka a syn) 

neslyším často. 



Práce ve skupinách 



Závěry 


