
Kamarád, který mi drogy prodával přišel 
s myšlenkou, že by se mého vozíku dalo 
využít k převozu drog ze sousedního Pol-
ska a že to zcela jistě vynese pro mě slušný 
balík peněz. Ve svém stavu jsem tehdy ne-
váhal ani minutu a za pár dní jsem již pře-
vážel první velkou dávku drog přes hranice. 

Nic netrvá věčně a já se po pár měsících 
vyšetřování a pobytu ve vazební cele ocitl 
ve věznici s trestem vyměřeným na dlou-
hých 6 let. Výkon trestu byl nekonečný. Pro 
člověka silně závislého na drogách a s han-
dicapem to byla opravdu velmi těžká 
zkouška. Během trestu jsem si za pomoci 
psychologa, sociálního pracovníka a tera-
peutů urovnal své narušené vztahy s rodi-
či. Ti mě velmi podporovali, ale mého pro-
puštění se ani jeden z nich nedožil, a tak se 
stalo, že jsem se po propuštění z výkonu 
trestu odnětí svobody ocitl tzv. „na ulici“. 
Do domu, kde jsem bydlel s rodiči, jsem 
se vrátit nemohl, jelikož tam bydlela sest-

ra s manželem a třemi dětmi, a tak jsem 
využíval místní ubytovnu pro bezdomov-
ce. Svůj čas jsem si krátil zevlováním na uli-
ci a byl vděčný za každou korunu, kterou 
jsem vyžebral. Co čert nechtěl, znovu si mě 
všiml můj bývalý kumpán z období, které 
mě poslalo za mříže a znovu začal vymýš-
let jak a co vylepšit, aby nás příště nechytli. 
Já už ale věděl, že tudy cesta nevede a za-
čal vážně přemýšlet o tom, jak z toho vše-
ho ven. 

Jednoho dne mě na ulici oslovil člověk, 
který se představil jako pracovník z blíz-
kého domova pro lidi postižené sociálním 
vyloučením a nabídl mi pomoc. V té době 
jsem nevěděl, o jakou pomoc se může jed-
nat, ale i přesto jsem se schůzkou souhla-

sil a po pár dnech se rozhodl tento domov 
navštívit. Velmi milý pán v obleku se široce 
rozpovídal o všem, co pro mě mohou zaří-
dit a jak kvalitně se o mě mohou postarat. 
Řekl mi, že stačí, aby se vyřídil příspěvek 
na péči a příspěvek na ubytování od státu 
a ten pak bohatě pokryje všechny náklady. 
Po mých zkušenostech ze života na ulici 
jsem nad tím ani moc nepřemýšlel. Sbale-
no jsem měl hned a doufal jsem, že mi za-
čne nový život. Ten sice začal, ale nebylo to 
o moc lepší než to, co jsem žil doposud. Po-
koje tohoto domova byly špinavé, neuklí-
zelo se, strava byla otřesná. Za tuto stravu 
jsem navíc musel doplácet, na to mě nikdo 
na začátku neupozornil. V pokoji jsem byl 
s dalšími třemi spolubydlícími a patro bu-
dovy mělo jen jednu společnou koupelnu. 
Celkově mi pobyt v tomto domově při-
pomínal můj pobyt ve věznici, protože se 
prakticky nedalo z domova odejít. Spo-
čítal jsem si pět a pět a brzy pochopil, že 
hlavním posláním provozovatele tohoto 
domova je vybrat na dávkách všech klien-
tů co nejvíce peněz a poskytnout jim co 
nejméně péče. Já jsem ale se svým zdra-
votním stavem potřeboval pomoc. Ta mi 
přitom byla na začátku všeho slíbena. 
Opět jsem se cítil hrozně, ale neměl jsem 
dostatek síly a odhodlání na to, abych svou 
tíživou situaci řešil. 

Záchrana však přišla nečekaně, když 
v domově došlo k úmrtí jednoho klien-
ta za zvláštních okolností. O tento domov 
se začala zajímat nejen policie, ale také 
kontrolní úřady. Brzy jsem se dozvěděl, že 
se nacházím v neregistrovaném zařízení, 
které poskytuje sociální služby nelegálně. 
Byl jsem velice zklamaný. Opravdu jsem 
totiž věřil, že můj život konečně nabere ten 
správný směr. Proto jsem ani chvíli neváhal 
a využil jsem nabízené pomoci od sociální 
pracovnice z našeho města. Ta mě infor-
movala o možnostech, které se nabízejí. 
Například, že mohu využít jiné zařízení, 
které je zřizováno krajem a má oprávnění 
k tomu poskytovat péči, kterou vzhledem 
ke svému handicapu potřebuji. Kapaci-
ta byla volná v Centru sociálních služeb a já 
jsem samozřejmě souhlasil s tím, že mi so-
ciální pracovnice pomůže zajistit umístění 
v tomto zařízení. A teď ? Konečně jsem 
přestěhovaný a začínám se opět smát. Ob-
čas mě zde navštíví sestra s rodinou a do-
konce jsem si našel spoustu nových přátel. 
O tomhle jsem tolik snil.  (PR)

Marek (33): Tudy cesta nevede
Ve 25 letech jsem po úraze na motorce a následném 
dlouhodobém pobytu v nemocnici zůstal trvale upoután 
na invalidní vozík. Po návratu domů k rodičům se po 
nějaké době objevily deprese a stavy neútěšného pocitu 
vlastní zbytečnosti bez jakékoliv vidiny na lepší život. 
Pomalu jsem začínal propadat alkoholu a drogám, které 
jsem tajně nakupoval od bývalých kamarádů. Má závislost 
se stále zvyšovala a časem jsem bez drog a alkoholu nebyl 
vůbec schopný fungovat. Jak mi docházela schopnost 
reálně myslet, tak mi docházely i finanční prostředky. 
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