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 Věk 59 let

 pervitin 25 let

 buprenorfin 5 let

 dlouhodobě nezaměstnaný

 člen sananimské peerskupiny cca 15 let 



Dříve bydlel po bytech a squatech, poslední 
3 roky bydlí ve stanu, na různých ne příliš 
bezpečných místech, v blízkosti stavby, či 
demolice, v blízkosti frekventovaných 
komunikací. Spolustanuje s osobami, které 
považuje za bezpečné.



 V rámci týmu TP SANANIM usilujeme, aby tento klient 
měl důstojnější životní podmínky. Vzhledem k našemu 
vztahu i vzhledem k jeho věku se snažíme motivovat 
Kolomana, aby nastoupil abstinenční léčbu. 

 V minulosti se již několikrát vyjádřil, že by „do toho šel“. 
Nicméně je se skupinou peerů a fungováním v peer 
skupině natolik srostlý, že ze záměru léčení vždy zůstane 
jen nenaplněná proklamace. 

 Podobně je to s léty nenaplněnou ideou zahradního 
domku s pejskem. Přes naše pobídky pro změnu s 
bydlením, se bohužel nic nemění.



Kolomanovi se nechce opustit „volný“ způsob 
života. Zároveň však často uvádí tento způsob 
života jako to, co mu brání v normálním 
fungování. 

Pokud někde stanuje, bydlení je často buď 
zničeno vandaly, nebo vykradeno jinými osobami 
bez přístřeší. 

Pobízíme ho, aby si našel bezpečnější místo s 
bezpečnými lidmi, nebo bydlení o samotě. Ani to 
se příliš nedaří.



 V roce 2020 oslovujeme MHMP, který nabízí stanování pro 
osoby bez přístřeší na magistrátním pozemku za protislužbu –
údržba a kontrola svěřeného místa.

 Po několika setkáních a seznámení, kým bychom chtěli 
pozemek obsadit, se domlouváme, že se Koloman s 
kamarádem Pitíčkem přesune z podmostu u Zahradního města 
na pozemek v Malešicích.

 Jedná se o starý vykácený sad s pár starými zdravými stromy, 
a nově zasazenými stromky – ovocné dřeviny starých odrůd. 
Sad je situován v nepříliš dobře dostupném místě, v blízkosti 
skládky. Na pozemku je i přirozený zdroj tekoucí vody –
pramen, který v osadě vyvěrá.







 přesun obou klientů na pozemek. S ing.Romem
dohodnuto, že pánové budou na pozemku udržovat 
pořádek, a budou čistit sad od náletových dřevin a křovin.

 Pracovníci TP SANANIM, se na pozemku objevují z 
počátku častěji, od podzimu už chodí řídčeji. Během 
návštěv u nás ve stabilizačním programu, klienti dle 
svých slov pozemek udržují, na nálety se chystají z jara.



 Tlak na vysekávání a velké překvapení

 Během jarních měsíců se klienti stále chystají na mýcení 
náletů, vymýšlejí, jaké nástroje na to potřebují (po půl 
roce). Nabízíme pořízení nástrojů na údržbu sadu. Toho 
nevyužijí, a dál se chystají. Nic se neděje. Až dáme 
ultimátum, že si přijdeme vysekané nálety zkontrolovat. 

 Překvapení! 

 Na pozemku není vysekáno téměř nic. Kromě toho na 
místě Kolomanova stanu vznikla černá skládka. Bohužel 
se vším všudy. Zápach, potkani…



 Jsme hrozně na Kolomana naštvaní. Lhal nám, jak se na 
pozemku pracuje, stále hledal výmluvy, proč něco není 
hotovo. Ale zaskočilo nás, jaké podmínky si pro sebe 
vytvořil. Zároveň dochází k rozkolu s Pitíčkem, který 
odchází. My se stydíme před Ing. Romem z MHMP.

 Domlouváme brigádu na místě stanování, kam přijedeme 
vyzvednout napytlovaný nepořádek. Po příjezdu však je 
vše netknuto.  Koloman čeká na nás až přijdeme uklízet…

 Z místa po několika hodinách úklidu odvážíme dvě plné 
dodávky pytlů s hnijícími odpadky do sběrného dvora. 
Koloman se finančně podílí na likvidaci. Peníze jsou 
strhávány z výplaty peerworkera. 



 Klient Obrázek se jeví jako poměrně akční člověk. Donutí 
částečně Kolomana, aby mu pomohl s úpravou pozemku –
srovnání stanovací plochy. Návštěvou s kolegyní na místě 
také osobně ukazujeme, jakým způsobem zbavovat sad 
náletů.

 Několik kontrol na později však ukazuje, že opět nedošlo 
k vyklučení náletů našimi osadníky. MHMP na místo 
poslal četu, která nálety vyřezala křovinořezy. Když jsme 
klienty konfrontovali, měli za to, že nic dělat nemusí, 
protože tam stejně magistrát pošle četu na vyřezání 
náletů. Objasněno, že takto opravdu ne.



 Obrázek kolem svého stanu udržuje celkem pořádek. 
Nepořádek, který vytvoří, přesunuje pravidelně do pytlů, 
které odnáší z pozemku do kontejneru.

 Kolomanovi se to tolik nedaří, při jedné z kontrol 
zjišťujeme, že kolem jeho stanu a uvnitř opět vznikla nová 
hnijící skládka. Ten se dušuje, že to jsou jen věci, které 
jsme neodvezli při minulém úklidu. Je evidentní, že jsou 
to nově nanošené věci. Odvážíme opět plnou dodávku 
pytlů s odpadky.



Nálepka má dobrý vztah s Obrázkem, Koloman 
není proti, jen má obavy z koalice Obrázka
s Nálepkou. Nálepka je čerstvě propuštěn 
z VTOS, dobře komunikuje. Není „rozfetovaný“.  
Jako jediný byl schopen vykopat jámu na výkaly. 
Společně s Obrázkem upravují pramen, aby 
z něho šlo lépe čerpat vodu, na letní zalévání 
mladých stromků v sadu.





 Partnerský přístup ke klientům je potřeba podpořit 
důslednou kontrolou. 

 Pokud vyvstane potřeba, měli bychom i kladně vztahy s 
obyvateli být direktivní, v nutných případech i ultimativní, 
ale zejména důslední.

 Aktivně intervenovat ve chvíli, než se situace na místě 
zcela vymkne kontrole. Cílená sociální práce v rámci 
individuálního přístupu TP SANANIM k obyvatelům 
pozemku. Tím docílit důstojnějšího života klientů, 
sociálních návyků, a spokojenosti MHMP s péčí o svěřený 
sad.
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