Zápis ze setkání 3. multidisciplinárního týmu – oblast Cheb
2. 12. 2013 (10.00–12.00 hod)
Místo konání: Turistické infocentrum – Jateční 476/2, 350 00 Cheb 2
Přítomní: Simona Beerová –MÚ Cheb – odbor SvZ, Květoslava Cizlerová – MÚ Cheb –
odbor SvZ, Monika Jindová MÚ Cheb – odbor SvZ, Lenka Lumpeová – Policie ČR – Aš,
Roman Glaser – Kotec o.s., Nikol Kudrfalcová – Kotec o.s., Cheb, Štěpánka Šlechtová –
Joker o.s., , Oboňová Dagmar – Joker o.s., Zuzana Habrichová – Fokus MB –KK, Blanka
Horníková – Fokus MB – Cheb, Anna Doubková – MÚ Cheb, Vopálenská Miloslava – SZSS
Cheb

Program:
1. Rekapitulace případu Pavla z minulého setkání MT.
 Klient od posledního setkání MT kontaktoval pracovnice soc. odboru kolem
dávek. V současné době bydlí u příbuzné.
2. Případová práce:
Jan:
Klient spolupracuje s o.s Fokus a o.s Joker. S Fokusem je spolupráce cca 2 roky.
V poslední době v obou službách zaznamenali zhoršení klientova zdravotního stavu.
Vzájemné předávání informací mezi organizacemi.
Možná doporučení: zkusit více klientovi strukturovat dny, zaměřené na rehabilitaci,
tím by byla plněna i jeho zakázka přípravy na práci na otevřeném trhu práce.
Paní A:
Paní A 50let. je v současné době bez domova. Původně žila s přítelem, který zemřel a
jeho rodina si nepřála, aby dále žila v jeho bytě. S přítelem společně fungovali celkem
dobře. V současné době jsou u klientky přítomné bludné obsahy. V oblasti bydlení se
jí snaží pomoci její rodiny, která jí nabízí ubytování. Klientka však u rodiny vydrží
vždy jen krátký čas a pak jde spát pod most. V rodině klientka dá hodně na bratra.
Pobírá dostatečně velký ID. Klientka má bohužel i těžké infekční onemocnění.
V současné době je možné její stav vyhodnotit jako přímé ohrožení jejího života a
ohrožení okolí (díky neléčenému infekčnímu onemocnění). Klientku budou
kontaktovat pracovníci o.s. Fokus a pokusí se zařídit hospitalizaci klientky, která bude
pro určitý čas řešit i její soc. situaci a somatický stav.

Tomáš:
Mladý 20letý muž. Nedostudoval střední odborné učiliště. První kontakt proběhl přes
soc. odbor města Cheb. Ze strany soc. pracovníků došlo k závěru, že u Tomáše může
jít o duševní onemocnění. Klient byl následně kontaktován společně s o.s Fokus.
V rodině je domněnka i na možné onemocnění matky. Tomáš popisuje různá
somatická onemocnění, která se pokouší léčit alternativními způsoby. V poslední době
je izolovaný v bytě a nestýká se svými vrstevníky. V rámci návštěvy byla doporučena
návštěva ambulantního psychiatra. Ta byla jak klientem, tak i matkou zpočátku
zavržena. V další diskusi to pak přijali jako možnost. V rodině žije ještě otec a rodina
se potýká s finančními potížemi, na to reagovali úředníci soc. odboru a obeznámili
rodinu s možnými soc. dávkami. Domluva o další spolupráci soc. odboru a o.s. Fokus.
3. Termín příštího setkání:
 Příští setkání se uskuteční 20. 1. 2014 v kanceláři týmu sociální rehabilitace
o.s. Fokus MB na adrese nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33 (Grünerův
dům), Cheb
Jiné:
Úkoly:



Na 12.12.2013 domluvena schůzka s pracovnicemi soc. odboru města Cheb a
o.s. Fokus.



Jaroslav Hodboď se pokusí zajistit pro kolegy z MT výtisky knih Shunned od
prof. Grahama Thornicrofta a půblikaci k duálním dg. Od prof. Roberta E.
Drakea

Zapsala: Zuzana Habrichová

