Zápis ze setkání 4. multidisciplinárního týmu – oblast Sokolov
14. 1. 2013 (9.00–11.00 hod)
Místo konání: Zasedací místnost TT Fokus MB - pobočka Sokolov, Svatopluka Čecha 1001,
Sokolov 356 01
Přítomní:
Michaela Loudová – Fokus MB – Sokolov, Nikola Skalická – Fokus MB Karlovy Vary, Eva Virtelová – MěÚ Chodov, Petra Maříková – Gymnázium Sokolov, Lenka
Lisová – MěÚ Kraslice, Denisa Dubšová – MěÚ Kraslice, Renáta Svobodová – MěÚ Sokolov
Program:
1. Představení všech přítomných
2. Představení služeb Fokus MB- Sokolov pro novou kolegyni z MěÚ Kraslice
3. Kazuistická práce:
a) zpětná vazba na klienty z minulého setkání
b) nové kazuistiky
4. Domluva termínu příštího setkání MT 4. 3 2014 9:00 – 11:00, na stejném místě

Zpětná vazba na klienty z minulého setkání:
Sokolov - kolegyně z MěÚ Sokolov nebyly přítomny
Chodov - opatrovanec s duální diagnózou (LMR+schizofrenie). Opatrovníkem je v současné
době město Chodov, dříve to byl otec. Otec klienta koupil byt za jeho peníze na své jméno
(ještě když byl sám opatrovníkem), protože klient neměl v té době platné doklady totožnosti.
Po půl roce, bylo město pozváno k soudu, že má podat žalobu pro neplatnost kupní smlouvy.
Měli si najít svého právníka, na což nejsou finanční prostředky a žalobu nepodávali. Otce
odsoudili, dostal podmínku. Státní zastupitelství může dát podnět na přezkum. Ze soudu zatím
nic nepřišlo, na byt je exekuce. Exekuce by byla zrušena, kdyby začali byt splácet. Otec nic
nesplácí.
Opatrovanec má přítelkyni, která s ním má dvě děti. Opatrovanec, jeho přítelkyně, děti
i jeho otec je od prosince 2013 v Anglii, prozatím se nechce vrátit. Opatrovnice volaly na
soud, do spisu mají založit, jak hospodaří s jeho prostředky. Opatrovancovi peníze
v současnosti leží na bankovním účtu. Opatrovanec chce, aby se platilo pouze do fondu oprav
v domě, kde mají koupený byt. Právnička opatrovníkům poradila, že mají zažádat o zrušení
opatrovnictví. Minulý týden volal otec opatrovance, že chce být opatrovníkem klientova
přítelkyně. Bylo ji řečeno, že si o to musí sama požádat. Bude se podávat žádost na soud o
zrušení opatrovnictví.
Horní Slavkov- kolegyně z MěÚ Horní Slavkov nebyla přítomna

