Zápis ze setkání 6. multidisciplinárního týmu – oblast KV
25. 2. 2014 (13.00–15.00 hod)
Místo konání:
Krajský úřad Karlovarského kraje, budova A, zasedací místnost
Přítomní:
Zuzana Habrichová Fokus MB –KV, Nikola Skalická Fokus MB - KV, Jitka Líkařová NRZP,
Petra Dvořáková – Ladara, Leona Schenková – Nemos Ostrov, Jitka Teilková OSSZ,
Pavel Andrejkiv - Ladara
Program:
1. Rekapitulace případu z minulého setkání:
Veronika S.
- S klientkou se spolupracuje
- Fokus zařídil u MUDr. Feruse vyšetření pro soud
Jana K.
- Bude se řešit omezení svéprávnosti se starostkou Bečova
2. Případová práce:
Václav Š.
-

Nový klient od OSSZ, byl mu pozastaven důchod, chtěl by s tím pomoci,
v současné době nemá žádný příjem.
ID mu byl odebrán, protože se nedostavil na vyšetření
Byl hospitalizován v PN Dobřany
Fokus by mu měl pomoci s novou žádostí
Trvalé bydliště je v Ostrově, bydlí u otce
Diagnóza F.20

Bára M.
-

Klientka 30 let,
V současné době nemá kde klientka bydlet, má ID 3 stupeň (3. 180 Kč)
S fokusem byla vyřizovaná ubytovna, ale nevydržela tam
Bere drogy
V současné době podezření na těhotenství – klientka hodně přibrala a má
nevolnosti
Klientka spolupracuje s Fokusem navštěvuje STD, s case managerem se
nedaří se s ní setkat

-

AS – nabídl lůžko v Drahomíře, aby klientka měla kam jít
Nechat posílat ÚP (příspěvky na bydlení), aby to posílali na účet např. té
ubytovny
Další práce s klientkou, setkat se s ní a mluvit o problému těhotenství, jít
s ní k jejímu gynekologovi
Zařídit doklady

Luboš. W.
-

-

Spolupracuje s Fokusem a Armádou spásy
Věk 45 – 50 let
Klient začal docházet do služeb, protože potřeboval s doprovody k lékařům
a na úřady
Spolupráce i s Nemosem v Ostrově
V AS na azylovém domě byl cca 9 měsíců
MM K. Vary zařídil dům s pečovatelskou službou – AS mu pomohlo se
stěhováním
Navštěvuje STD
v domě s pečovatelskou službou (Východní) byl problém – klient si tam
přestěhoval lidi, kteří brali drogy a byla tam vykonávaná prostituce, rada
města schválila znovu dům s pečovatelskou službou (Jateční) – s klientem
tam bydlí opět lidi, kteří s ním bydleli v předcházejícím domě
s pečovatelskou službou
v současné době je pohublý
ztratil kartičku ZTP – kolegyně z Fokusu to měla s klientem zařídit, ale
nedostavil se na schůzku

3. Diskuse:
- Žádné zařízení pro ženy, AS by chtěli docílit, aby něco takového vzniklo

4. Příští setkání:
- 29. 4. 2014 od 12:00 – 14:00, v místnosti 118 v budově A Krajského úřadu

Zapsala: Zuzana Habrichová

