ZAPI SNI K
Sa 73. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj
Ivanec, održane dana 08.02.2017. godine (srijeda) u prostorijama Caritasova doma, sa
početkom u 10,00 sati.
Predsjednik Upravnog vijeća Darko Stanko otvara sjednicu, pozdravlja prisutne, te
predlaže slijedeći
Dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne 72. sjednice Upravnog vijeća, održane dana
16.12.2016. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;
2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje 17.12.2016. – 08.02.2016. godine;
3. Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec za proteklo mandatno razdoblje
2013. – 2017. godine;
4. Donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Caritasova
doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec;
5. Prijedlog i donošenje odluke o visini osnovice za obračun plaća za 2017. godinu,
sukladno Pravilniku o radu Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan
Krstitelj Ivanec;
6. Informacija o održanom sastanku sa državnom tajnicom i pomoćnikom ministrice za
financije, proračun i ugovaranje usluga Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku;
7. Izvješće Povjerenstva pružatelja usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i
suzbijanja bolničkih infekcija o sastanku održanom 06.02.2017. godine;
8. Razno; - prijedlog cijena smještaja;
- informacija o zamjeni ravnatelja za vrijeme privremene odsutnosti;
Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.
Ad – 1.
Zapisnik sa 72. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 16.12.2016. godine, usvaja se
jednoglasno.
Ad – 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšovec,
dipl.soc.ped., za razdoblje 17.12.2016. do 08.02.2017. godine.

Ad 3.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Caritasova doma Ivanec, Tomislava Jalšovec,
dipl.soc.ped., za proteklo mandatno razdoblje 2013. – 2017. godine.
Ad – 4.
Temeljem Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi, te Statuta Caritasova
doma Ivanec, Upravno vijeće Doma raspisuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja
Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan Krstitelj Ivanec.
Objavu izvršiti u Večernjem listu, regionalno izdanje, rok prijave 8 dana od dana
objave natječaja.
Tekst natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja u privitku zapisnika.
Ad – 5.
Sa predloženim osnovicom su suglasni svi članovi Upravnog vijeća, te isto predstavlja
njihovu jednoglasnu odluku, odnosno za 2017. godinu osnovica za isplatu plaća iznosi 4.819,66
kuna.
Ad - 6.
U dopisu je naglašeno da je smještaj korisnika putem MZDOMISP veliko financijsko
opterećenje za redovno poslovanje doma, što bi u slučaju nastavljanja takvog trenda moglo i
slijedećim razdobljima dovesti do narušavanja stabilnosti poslovanja doma.
Završni dio odnosi se na molbu za povećanje cijene smještaja korisnika, koja trenutno
iznosi 3.200,00 kuna.
Prenijetom informacijom slažu se jednoglasno svi članovi Upravnog vijeća.
Ad –7.
Svi članovi Upravnog vijeća jednoglasno prihvaćaju Izvješće Povjerenstva pružatelja
usluga socijalne skrbi na području sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija. Preslika
zapisnika u privitku zapisnika.
Ad – 8.
–
Svi članovi Upravnog vijeća suglasni su gornjem prijedlogu cijena smještaja, te
isto predstavlja njihovu jednoglasnu odluku.
– Nakon prenijetog obrazloženja, Upravno vijeće jednoglasno daje suglasnost na
prijedlog zamjene ravnatelja Tomislava Jalšovec, odnosno poslove ravnatelja za
vrijeme njegove privremene spriječenosti od 13. veljače pa do povratka, obavljati će
stručna radnica Jasminka Latin, dipl.soc. radnik.
Sastanak je završen u 12,00 sati.
Dovršeno!
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