Zápis ze setkání 5. multidisciplinárního týmu – oblast KV
14. 1. 2014 (13.00–15.00 hod)
Místo konání:
Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A, zasedací místnost
Přítomní:
Zuzana Habrichová Fokus MB –KV, Jarmila Bošková vojenský újezd Hradiště, Lucie
Vobořilová o.s.Světlo Kadaň, Nikola Skalická Fokus MB - KV, Jitka Líkařová NRZP,
Valentová Renata MM KV Ospod, Leona Šenková – Nemos Ostrov, Václav Ferus – nemos
Ostrov – psychiatrické oddělení, Michal Černík – HZS KVK

Program:
1. Rekapitulace případu z minulého setkání:
Rekapitulace případu z minulého sezení klientka z Běčova nad Teplou
- MPSV – projekt Minitendro
- Návrhy: MINITENDRO – Přes OSPOD – na stránkách MPSV
- Projekt MPSV – zasíťování služeb pro rodiny s dětmi –
(internetové stránky socialně právní ochrana dětí )
2. Případová práce:
- Klientka z Bečova – klientka propuštěna z Ostrova z nemocnice.
Klientky stav je stále stejný a nic se nemění.
- Vykonatelnost exekuce
- Sehnat bydlení v Bečově nad Teplou
- Zda se o to zajímá OSPOD
- Podat podnět o zbavení částečné způsobilosti
Klientka z vojenského újezdu
-

Babička 86, dcera 60, vnučka 40
Jedná se o klientku, které je 40 – podezření od babičky – klientka
si sama pro sebe povídá a je agresivní
Má tři děti
Rozvedla se s manželem před 3 roky – ten by měl mít děti u sebe
Nechodí k praktickému lékaři (cca 10 let)

Návrh: zažádat obvodního lékaře, zda by nevyjel za klientkou. Spolupracovat s OSPODEM,
zda by nevěděl o tom, co se stalo s nejmladším synem.
Klientka – maminka, která spolupracuje s Fokusem
-

Matce bylo ve 4 letech odebráno dítě – předáno otci
Fokus asistuje při styku s dítětem

-

-

Dříve velké problémy s výchovou – v současné době při styku
s dítětem nevznikají žádné problémy
Probíhalo soudní jednání ve věcech o změně dětského lékaře,
změna příjmení dítěte – tyto soudní jednání vyhrála matka
Návrh na změnu výchovu – matka se domnívá, že je schopna se o
dítě postarat. Další změna na styk s dítětem – chtěla by mít dítě bez
třetí osoby s tím otec nesouhlasil.
Klientka byla dříve hospitalizovaná v PN Dobřany – měla by
užívat depotní léčbu
Soud stanovil, že by měla být další zpráva od odborníka
(psychiatra) – podpůrné stanovisko
Otázka, zda by MUDr. Ferus byl ochoten podpůrné stanovisko
udělal
MUDr. Ferus nevidí problém podpůrné stanovisko vyhotovit

3. Diskuse:
-

Diskuze o Projektu MPSV – zasíťování služeb pro rodiny s dětmi –
(internetové stránky socialně právní ochrana dětí )

4. Příští setkání:
 18.2 od 13:00 – 15:00, v místnosti 118 v budově A Krajského úřadu

5. Úkoly:

Zapsal: Zuzana Habrichová

