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Na 42. sjednici Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec, održane dana 29.06.2017. godine, 

a prema dnevnom redu sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s 41. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 01.03.2017. godine;
2. Imenovanje novozaposlenih stručnih radnika članovima Stručnog vijeća;
3. Prijedlog i donošenje odluke o postupanju sa ostavljenim stvarima preminulih korisnika;
4. Tekuća pitanja vezano za korisnike Caritasova doma Ivanec;
5. Razmatranje o rezultatima provedenog anketnog upitnika sa srodnicima korisnika u lipnju 
2017. godine;
6.  Javni  radovi  –  zapošljavanje  troje  radnika  sa  svrhom  poboljšanja  kvalitete  života 
dementnih korisnika;
7. Razno;

doneseni su slijedeći zaključci:

Ad – 1.

Prihvaća se zapisnik s 41. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 01.03.2017. godine.

Ad – 2. 

Sukladno Poslovniku o radu Stručnog vijeća, novozaposleni stručni radnici, imenuju se 

članovima 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.

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 4.8, od moguće maksimalne 5,0.

   Ad – 6. 

Ustanova je dostavila HZZZ-u Varaždin, Program za financiranje zapošljavanja u javnom 

radu pod nazivom "Podizanje kvalitete života osoba oboljelih od demencije i psihoorganskog 
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sindroma". Čeka se odobrenje za rad za tri osobe koji bi radili na radnom mjestu – 

asistent/animator.

Ad – 7.

FIKSACIJA NEMIRNOG KORISNIKA - Pojavom slučajeva potrebe za humano sputavanje 

smještenih korisnika, će se raspravljati od slučaja do slučaja, uz posebno inzistiranje na uvođenje 

adekvatne psihijatrijske terapije.

Kod donošenja odluke o prijemu na smještaj visokorizične osobe, rodbini ili srodnicima će 

se prilikom čitanja Protokola o useljenju posebno naglasiti da ustanova ne primjenjuje fizičku 

fiksaciju jer za to nema zakonskih preduvjeta, te da su moguće posljedice pada.

IZVOĐENJE KORISNIKA – izvršit će se reorganizacija poslova u stacionaru, te će 

fizioteraput i radni terapeut neposredno sudjelovati u izvođenju korisnika, a u slučaju potrebe mogu 

na odjelu zatražiti i pripomoć njegovatelja.
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