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Na 44. sjednici Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec, održane dana 20.12.2017. godine,
a prema dnevnom redu sjednice:
1. Usvajanje zapisnika s 43. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 29.09.2017. godine;
2. Imenovanje novozaposlenog stručnog radnika članom Stručnog vijeća;
3. Prijedlog i donošenje odluke o postupanju sa ostavljenim stvarima preminulih korisnika;
4. Tekuća pitanja vezano za korisnike Caritasova doma Ivanec;
5. Donošenje Plana i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja stručnih radnika za
2018. godinu;
6. Razmatranje o rezultatima provedenog anketnog upitnika sa srodnicima korisnika u
prosincu 2017. godine;
7. Razmatranje o daljnjem popisivanju stvari useljenih i preminulih korisnika;
8. Informacije o proširenju kapaciteta;
9. Razno;
doneseni su slijedeći zaključci:
Ad – 1.
Prihvaća se zapisnik s 43. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 29.09.2017. godine.
Ad – 2.
Sukladno Poslovniku o radu Stručnog vijeća, novozaposleni stručni radnik, imenuje se
članom Stručnog vijeća.
Ad – 3.
Ostavljene stvari iza preminulih korisnika, a prema Zapisniku o popisu stvari preminulih korisnika,
ostavljaju se potrebitim korisnicima Caritasova doma Ivanec.
Ad – 4.
Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka korisnika, a kako se spominju imenom i
prezimenom korisnici Caritasova doma Ivanec, ne smijemo zaključke objavljivati javno.
Ad – 5.
Stručni radnici ustanove dužni su sukladno propisima strukovnih komora sudjelovati na
edukacijama radi prikupljanja određenog broja bodova u svrhu zadržavanja licence za rad. Stručni
radnici će se u 2018. godini stručno usavršavati i osposobljavati sukladno programima strukovnih
komora, a dodatne edukacije će se provoditi sukladno financijskom planu ustanove.
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Ad – 6.
Provedenim anketnim upitnikom o zadovoljstvu srodnika uslugama u Caritasovu domu
Ivanec, koji je bio anonimnog karaktera, rezultati su pokazali vrlo visoke ocjene od strane srodnika.
Prosječna ocjena je 4.9, od moguće maksimalne 5,0.
Ad – 7.
Sukladno odredbama Pravilnika o čuvanju imovine korisnika, čl. 19., st.2. "stvari se
popisuju po vrsti, broju i pojedinačno", stvari i vrijednosti korisnika prilikom smještaja ili prekida
smještaja će se u buduće popisivati na navedeni način.
Ad – 8.
Stručni radnici su informirani da se krenulo u proširenje kapaciteta ustanove na dio
građevine kako bi isti služio za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi – doma za starije i nemoćne
osobe. Radovi su pri kraju, te se u mjesecu siječnju 2018. godine kreće s useljenjem novih
korisnika.
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