Zápis ze setkání 3. multidisciplinárního týmu – oblast Sokolov
26. 11. 2013 (9.00–11.00 hod)
Místo konání: Zasedací místnost TT Fokus MB - pobočka Sokolov, Svatopluka Čecha 1001,
Sokolov 356 01

Přítomní:
Renata Kubincová – městský úřad Kraslice, Lenka Lisová – městský úřad
Kraslice, Jitka Zemanová – městský úřad Kynšperk nad Ohří, Nikola Skalická – Fokus MB –
pobočka KV, Michaela Loudová – Fokus MB- pobočka Sokolov, Eva Virtelová – městský
úřad Chodov, Jaroslav Hodboď – Fokus MB – pobočka KV, Renáta Svobodová – městský
úřad Sokolov, Dana Jouzová – městský úřad Sokolov, Magdaléna Osičková – Centrum
sociálních služeb Sokolov o. p. s., Viktorie De Stefanisová – městský úřad Horní Slavkov

Program:
1. Představení všech přítomných.
2. Informace o nových službách o. s. Fokus – Sokolov
3. Kazuistická práce:
Zpětná vazba na klienty z minulého setkání:
Kynšperk – Zapojila se sestra klientky, ve spolupráci s úřadem se zažádalo o ID klientky.
Práce s lékařem, bohužel nezafungovala. Je podán podnět z MěÚ Kynšperk na zbavení
svéprávnosti. Po dobu řízení bude opatrovníkem dcera, poté snad sestra klientky. Matka
klientky už bohužel starost o dceru nezvládá, otec klientky je na straně nemocné dcery.
Některé snahy jsou tedy ze strany otce zmařené. Také se našel pas klientky, jenž je
jediným průkazem její totožnosti.
Horní Slavkov – Klient, který je bezdomovcem, alkoholik. Bydlel na zahrádce, která
byla zdevastována, jeho bratr mu pomohl zahrádku opravit. Pomohli mu v základních
potřebách (hygiena, jídlo atd.). Klient se opět znovu ocitl na ulici. Dohoda s bratrem, aby
klient mohl na návštěvu k MUDr. Tomešové, byla zajištěna péče o klienta. Obvodní lékař
z města nechal klienta hospitalizovat do nemocnice v Sokolově, nyní však lékař o
klientovi nic neví. Nepřišla mu však žádná zpráva z žádného zařízení. Je snaha od sociální
pracovnice pí. De Stefanisové najít klienta. Doporučení obrátit se na sociální pracovnici
z MěÚ v Sokolově pí. Šebestýnovou.
Sokolov – kolegyně z gymnázia Sokolov nebyla přítomna.
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Nové kazuistiky:
Horní Slavkov – klient s diagnózou Schizofrenie, shromažďuje věci. Opatrovníkem MěÚ
Horní Slavkov. Klient hospitalizován v PN Dobřany, minulé léto, utekl a vypil louh. Nyní
musí být krmen, jelikož má špatný jícen. Pravidelně dochází na dilataci jícnu, nyní to
odmítá. Opět hospitalizovaný v PN Dobřany. Byl převezen do nemocnice v Praze kvůli
špatnému stavu jícnu. Nazpět dojel klient do PN Dobřany z velkým množstvím tašek.
Konzultace s MUDr. Šupinou v PN. Podařilo se u klienta zajistit depot, jinak
psychiatrické léky odmítá. Když byl doma, raději léky užíval, jaké chce sám (má PEG, ale
nechce pře něj nic aplikovat). Bude se po novém roce patrně zkoumat, čeho je klient
schopen (opatrovnický soud). Byla podána žádost o ID, ale byla zamítnuta. Klient nechce
být nikam umístěn, doma jej rodina nezvládá. Domluvena spolupráce pí. De Stefanisové
s Fokusem, kontaktování klienta, možnost v budoucnu podávat klientovi depot (v TT jsou
k dispozici zdravotní sestry). Předběžně by mohl být klient propuštěn před vánoci.
Sokolov – město dělá opatrovníka muži 22let (disociální porucha osobnosti a lehká
mentální retardace, byl sexuálně léčen), byl umísťován od mládí v různých ústavech.
Evidovány krádeže apod. Od roku 2010 hospitalizován v PN Dobřany doposud. Potřebuje
sehnat sociální službu s 24hodinovou péčí. Město Sokolov podalo žádosti o pobytové
umístění pro klienta. Klient je ve dvou pořadnících na umístění, ale pro hl. město Prahu.
Jinak všude přišlo zamítnutí, všude je problém kvůli jeho věku a kombinaci diagnóz.
V PN Dobřany je problém s častým přemísťováním z jednoho oddělení na druhé. Klient
potřebuje mít nad sebou pevnou ruku, jelikož se nedokáže o sebe postarat. Telefonuje
sociální pracovnici každý den, chtěl by už pryč z PN. Rodiče nespolupracují, nemají o
klienta zájem (otec na hranici bezdomovectví, matka problémy s alkoholem). Klient dříve
nedobrovolně hospitalizován, nyní již dobrovolně. Diskuze kam je možné klienta umístit.
Chodov – opatrovanec s diagnózou schizofrenie a lehké mentální retardace.
Opatrovníkem je město, dříve to byl otec. Klient pobírá ID, bydlí s otcem. Ten koupil byt
za synovy peníze na své jméno (ještě když byl sám opatrovníkem), protože klient neměl
platné doklady totožnosti. Nyní je problém s právním hlediskem, jelikož město by mělo
podat žádost pro zneplatnění kupní smlouvy. Otec koupil byt za 160.000,-, ale otec dal
prodávající 300.000,-Kč kvůli nižším daním. Ta uznala, že jí částka 300.000,- přišla na
účet, nyní už je ale zpátky nedá. V současné době klienta živí otec, na bytu je vytvořen
dluh. Pokud začne soud o neplatnosti kupní smlouvy, klient skončí na ulici. Na byt je již
exekuce na otce, jsou tam dluhy, také policie nakládání s bytem ošetřila pozastavením.

4. domluva termínu příštího setkání MT
 14 .1.2014, 9:00 – 11:00, kancelář týmu sociální rehabilitace o.s.Fokus – pobočka
Sokolov, Svatopluka Čecha 1001, Sokolov 356 01
Úkoly:
 Na příští setkání se zamyslet nad možnými klienty, se kterými si jednotlivé organizace
neumí poradit samy – pokusíme se domlouvat na tom, kdo na jejich případu může
spolupracovat, můžeme hledat možná řešení jejich situace.
 Zjištění jak bude fungovat rozdělení opatrovníka a sociálního pracovníka v obci,
případně přesunutí detašovaných pracovišť sociálních odborů.
 Možnost získání dotací na zřízení chráněného bydlení (dům se zvláštním režimem)
v kraji, pro klienty (pro muže a ženy) s duální diagnózou (viz. kazuistika pí. Jouzová
MěÚ Sokolov).
Zapsala: Nikola Skalická

