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Kazuistika : Robert alias Jack

Sociální služby v Ústeckém kraji – Terénní programy Most k naději, o.s.

Robertovi životní peripetie začaly už v jeho dvou měsících, kdy ho rodiče odložili do dětského domova
v Krupce, po kterém následovaly domovy v Rumburku,Chomutově,Liberci,Praze a ve Vyškově na Moravě. Nikdy neměl náhradní rodiče ani pěstouny.
V dětském domově žil Robert do devatenácti let
a podle jeho slov to nebylo hezké dětství. I přes to,
že se tety v děcáku snažili, aby jejich chovanci měli
vše co potřebují a přes to, že jak Robert tvrdí procestoval díky nadacím Olgy Havlové a Terezy Maxové téměř celou Evropu, nemohou tyto zážitky přebít
některé otřesné okamžiky jeho mládí.O těchto zážitcích se Robertovi nechce do dneška moc mluvit.
Z toho co prozradil, jsme se dozvěděli jen to, že byl
ve dvanácti letech znásilněn spoluchovancem dětského domova.
Na vzdory všemu byl Robert v domově schopen vystudovat učební obor kuchař číšník a následně si
udělal rekvalifikaci v oboru květinář - aranžér.
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V této době zažil také první experiment s marihuanou. Příležitostně ji kouří do dnes.
Ve svých devatenácti letech opustil Robert dětský
domov s tím, že od teď bude jeho život už jenom lepší a jednoduší a odstěhoval se ke svým rodičům do
Chánova. Velmi záhy zjistil, že se hodně spletl. Sami
mu ubytování nabídli, ale jen pro to, že od Roberta
chtěli peníze, které si mysleli že má. Oba rodiče jsou

prý patologičtí gambleři s velkou mírou zadlužení.
S nimi bydlel Robert v bytě 0:2 téměř tři roky. Měl
zaměstnání, kde si vydělal 20 000 Kč měsíčně, ale
rodiče mu podstatnou část peněz brali a prohrávali
je v automatech. Rodiče navíc nemohli snést fakt, že
je Robert gay a dávali mu to neustále najevo, čímž
ho psychicky deptali. Po zmíněných třech letech
byl psychicky na dně a od rodičů odešel bydlet na
krátkou dobu k tetě, která ho na nátlak rodiny záhy
vyhodila a tak se ocitl poprvé na ulici ,kde jak tvrdí,
strávil nejdelších čtrnáct dní svého života.
Po této době si Robert našel ubytování Emauzském
domě, kde pracoval a žil téměř rok. Tam se také
rozhodl doplnit si vzdělání a nastoupil na dálkový
obor Romský poradce na Střední Pedagogické škole
v Mostě, který po pěti letech úspěšně zakončil maturitní zkouškou. Mezitím několik let pracoval jako
poradce v Poradně pro sociálně vyloučené v Mostě.
Toho času bydlel postupně na Meziboří v ubytovně
Energie, následně čtrnáct dní v Chánově u rodičů,
odkud utekl do hotelového domu Domino v Mostě
a následně se odstěhoval na ubytovnu Vodní v Litvínově.
Po čtyřech letech poradna ve které pracoval zanikla
a Robert přišel o práci a znovu se přestěhoval, tentokrát na ubytovnu Šumná v Litvínově. Dostal sice
nabídku práce, jako asistent pedagoga ve škole, ale
plat sedm tisíc byl stejně velký jako jeho sociální
dávky a to se mu podle jeho slov nevyplatilo - tak
proč pracovat.
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Za zmínku k doplnění celého životního příběhu ještě stojí, že měl Robert ve dvaceti jedna letech první
zkušenost s pervitinem, který příležitostně užívá do
dnes.
V současné době žije Robert v Litvínově a stále hledá práci. Podle jeho slov by opravdu chtěl pracovat,
ale za svou práci by rád pobíral odpovídající plat,
nebo alespoň tolik, aby se mu vyplatilo pracovat (víc
než 7500 Kč). Dnes už ví ,že život mimo dětský domov není peříčko a po všech životních kotrmelcích
je rád za to co má. Ví, že už nikdy nechce skončit
na ulici a nechce už zažít ani podobné bydlení, jaké
měl na ubytovně Šumná, kde nejsou podle jeho slov
hygienické podmínky ani pro bydlení, ani pro lidskou
důstojnost.

Je zajímavé, že Robert nikdy nepropadl pasivitě
a i přes svou velmi nízkou životní úroveň zůstává
ve svém životě aktivní a stále si zachovává pozitivní
přístup k řešení každodenních povinností a v neposlední řadě i k hledání zaměstnání.
Článek a foto je vydáváno se souhlasem uživatele
sociální služby.
Text: Karel Fiala
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