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Dobrý den, byla bych ráda, kdybyste mi mohli poradit. Jsme zoufalí z na&scaron;í dcery. Je jí devatenáct. BohuÅ¾el, uÅ¾ od
tÅ™inácti let má poruchu pÅ™íjmu potravy, která se prÅ¯bÄ›Å¾nÄ› zhor&scaron;uje i po tÅ™ech pobytech na psychiatrii. Ze za
zvládala je&scaron;tÄ› i &scaron;kolu a dal&scaron;í aktivity, nyní ale, za poslední rok, je velké zhor&scaron;ení.

Opakuje uÅ¾ podruhé tÅ™etí roÄ•ník gymnázia. Také proto si zaÅ™ídila individuální plán ve &scaron;kole; tudíÅ¾ tam nech
pravidelnÄ›, jen na konzultace. Ale bohuÅ¾el, stejnÄ› to nezvládá a bude mít v pololetí posunutou klasifikaci. Chodí k
psychiatrovi, ale jen kvÅ¯li prá&scaron;kÅ¯m, ne z pÅ™esvÄ›dÄ•ení, Å¾e by nÄ›co chtÄ›la zmÄ›nit. LéÄ•it se totiÅ¾ nechce.
bydlela i jinde, ale vÅ¾dy to dopadlo katastrofou. Peníze od nás nemá Å¾ádné, musí tedy chodit na brigády. PochopitelnÄ›,
Å¾e doma má v&scaron;e co potÅ™ebuje, jídlo, vlastní pokoj, atd. Ale musíme mít v&scaron;e zamÄ•ené v trezorech, jinak
nám krade, její sestra si pÅ™i odchodu z domu zamyká pokoj.
Nastavili jsme pravidla, která ale pravidelnÄ› nedodrÅ¾uje.
ZÅ™ejmÄ› v posledních tÅ™ech mÄ›sících zaÄ•ala i &scaron;Åˆupat pervitin. Nevíme si uÅ¾ vÅ¯bec rady co s ní, psychiatr nám
ji vyhodíme. Pak ov&scaron;em nevíme, jak by to pak bylo s placením výÅ¾ivného atd. PochopitelnÄ›, Å¾e je jasné, kde by
skonÄ•ilo...
PÅ™ed lety jsme se pÅ™estÄ›hovali a jí jsme rad&scaron;i nechali trvalé bydli&scaron;tÄ› na minulé adrese. Js
opravdu krok od toho, Å¾e ji vyhodíme, ale jsme rodiÄ•e, a jsme si vÄ›domi, Å¾e spadne je&scaron;tÄ› hloubÄ›ji, protoÅ¾e se
pÅ™estÄ›huje za partou, která bere drogy.
A tak vás v&scaron;echny prosím o va&scaron;e konstruktivní rady,
zvlá&scaron;tÄ› právní. Ale prosím, nepi&scaron;te mi podobný vÄ›ci, jako Å¾e jak si to udÄ›láte, tak to máte, a co jste to za
rodinu...
PotÅ™ebujeme poradit. Celých &scaron;est let jsme ji podporovali v boji s nemocí, pravidelnÄ›, jak nám
psychologové Å™ekli, jezdili s ní na konzultace a snaÅ¾ili se, co to &scaron;lo. Jsme opravdu naprosto normální rodina,
která své dÄ›ti podporuje, ale bohuÅ¾el se nám to s jednou nedaÅ™í.
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