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Na sjednici Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec, održane dana 23.09.2015. godine, a
prema dnevnom redu sjednice:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 34. sjednice Stručnog vijeća održane dana
26.06.2015. godine;
2. Imenovanje novih članova Stručnog vijeća, medicinskih sestara;
3. Prijedlog i donošenje zaključka o postupanju sa ostavljenim stvarima preminulih
korisnika;
4. Tekuća pitanja vezano za korisnike Caritasova doma Ivanec;
5. Upoznavanje stručnih radnika o razvrstavanju korisnika prema stupnju pružanja usluga i
prijedlog Pravilnika o prijemu, otpustu i razvrstavanju po stupnjevima intenziteta pružanja
usluga korisnicima Caritasova doma Ivanec;
6. Upoznavanje stručnih radnika s Politikom privatnosti i povjerljivosti korisnika, kao i
Smjernicama o dostupnosti podataka o korisnicima te razmjeni podataka s drugim službama
i ustanovama.
7. Razno – imenovanje novih članova Stručnog vijeća
doneseni su slijedeći zaključci:
Ad – 1.
Prihvaća se zapisnik sa 33. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 26.06.2015. godine.
Ad – 2.
Temeljem odredbi ZOSS i odredbi Poslovnika o radu Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec,
dvije medicinske sestre (novozaposlene) imenovane su članovima Stručnog vijeća Doma.
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.
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Ad – 5.
Svi članovi Stručnog vijeća prihvaćaju i razumiju razvrstavanje korisnika prema stupnju
intenziteta pružanja usluga , nemaju primjedbi na prijedlog Pravilnika, te jednoglasno podržavaju
da se Pravilnik o prijemu, otpustu i razvrstavanju po stupnjevima intenziteta pružanja usluga
korisnicima Caritasova doma Ivanec daje na usvajanje i donošenje Upravnom vijeću Doma.
Ad – 6.
Prihvaća se jednoglasno Politika privatnosti i povjerljivosti korisnika, kao i Smjernice o
dostupnosti podataka o korisnicima te razmjeni podataka s drugim službama i ustanovama.
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