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Na 40. sjednici Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec, održane dana 22.12.2016. godine, 

a prema dnevnom redu sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa 39. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 14.09.2016. godine;
2. Prijedlog i donošenje odluke o postupanju sa ostavljenim stvarima preminulih korisnika;
3. Tekuća pitanja vezano za korisnike Caritasova doma Ivanec;
4. Donošenje Plana i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja za 2017. godinu;
5. Razmatranje o rezultatima provedenog anketnog upitnika sa srodnicima korisnika u 
prosincu 2016. godine;
6. Stručni osvrt na proteklu kalendarsku godinu, s naročitim naglaskom na realizaciju po 
zakljućcima sjednica Stručnog vijeća;
7. Razno;

doneseni su slijedeći zaključci:

Ad – 1.

Prihvaća se zapisnik sa 39. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 14.09.2016. godine.

Ad – 2. 

Ostavljene stvari iza preminulih korisnika, a prema Zapisniku o popisu stvari preminulih korisnika, 

ostavljaju se potrebitim korisnicima Caritasova doma Ivanec.

Ad – 3.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka korisnika, a kako se spominju imenom i 

prezimenom korisnici Caritasova doma Ivanec, ne smijemo zaključke objavljivati javno.

Ad – 4.

Prihvaća se Plan i program stručnog usavršavanja i osposobljavanja radnika za 2017. 

godinu, uz prilaganje planova nadležnih stručnih komora kad budu objavljeni.

   Ad – 5. 

Svi članovi Stručnog vijeća jednoglasno prihvaćaju prenijete informacije o rezultatima 

provedene Ankete o zadovoljstvu srodnika uslugama u Domu iz prosinca 2016. godine. Rezultati 

ankete u prilogu zapisnika.

Ad – 6.

Svi zakljućci i odluke Stručnosg vijeća tijekom 2016. godine su realizirani. Od 01.01.2016. 
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godine uvedene su nove cijene smještaja korisnika. Napravljen je Plan stručnog usavršavanja i 

osposobljavanja. Uskladili smo se sa Standardima kvalitete. Ocjenjivanje radnika napravljeno do 3. 

mjeseca. 
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