
Z A P I S N I K

Sa 87. sjednice Upravnog vijeća Caritasova doma za starije i nemoćne osobe Sv. Ivan 
Krstitelj Ivanec, održane dana 17.10.2019. godine (četvrtak) u prostorijama Caritasova doma, 
sa početkom u 10,00 sati.

 D n e v n i   r e d :

1.   Usvajanje  zapisnika  sa  prethodne  86.  sjednice  Upravnog  vijeća,  održane  dana 
12.07.2019. godine, u prostorijama Caritasova doma Ivanec;

2. Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za razdoblje od 13.07.2019. – 17.10.2019. 
godine;

3. Razmatranje  Financijskog  izvješća  o  poslovanju  Caritasova  doma  Ivanec  za 
razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine, te donošenje odluke o prihvaćanju;

4. Razmatranje Izvješća o utrošku doznačenih sredstava Ministarstva za demografiju, 
obitelj, mlade i socijalnu politiku za razdoblje 01.01. – 30.06.2019. godine;

5. Prijedlog i donošenje odluke o postupanju sa preostalim novčanim sredstvima pok. 
korisnice; 

6. Razmatranje  i  donošenje  odluke  o  Prigovoru  na  otkaz  ugovora  o  smještaju 
korisnika,  razmatranje  i  donošenje  odluke  o  prekidu  dugotrajnog  smještaja  za 
korisnicu, te obavijest o upućenoj opomeni -korisnici;

7. Informacija o financijskoj pomoći – donaciji Caritasovu domu Ivanec, na osnovu 
podnijete zamolbe za pomoć Varaždinskoj biskupiji;

8. Razno:
- odabir revizijske kuće za obavljanje revizijskog uvida za 2019. godinu;

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

                            
Ad – 1.

Zapisnik sa 86. sjednice Upravnog vijeća, održane dana 12.07.2019. godine, usvaja se 
jednoglasno.

Ad - 2.
Prihvaća se Izvješće o radu ravnatelja Tomislava Jalšovec,  za razdoblje 13.07.2019.  do 

17.10.2019. godine.
Ad – 3.

Prihvaća  se  Financijsko  izvješće  Caritasova  doma Ivanec  za  razdoblje  01.01.2019. 
30.06.2019. godine.

Ad – 4. 
Prihvaća  se  Izvješće  o  utrošku  doznačenih  sredstava  za  razdoblje  01.01.2019.  do 

30.06.2019.  godine,  dostavljeno  Ministarstvu  za  demografiju,  obitelj,  mlade  i  socijalnu 



politiku.
             Ad – 5. 

Odobrava se primjena čl. 18. Pravilnika o čuvanju imovine korisnika Caritasova doma 
Ivanec  kojim  je  regulirano  postupanje  sa  stvarima  i  vrijednostima  u  slučaju  prekida 
smještaja ili smrti korisnika.

 Iznos od =162,57 kuna doznačiti na poslovni račun Caritasova doma Ivanec.

 Ad – 6. 

Upravno  vijeće  Caritasova  doma  za  smještaj  starijih  i  nemoćnih  osoba  Sv.  Ivan 
Krstitelj u potpunosti odbacuje Prigovor na otkaz ugovora o smještaju korisnika P.S.  upućen 
od  strane  gospođe  S.P.,  a  temeljem  prikupljenih  stručnih  nalaza  i  stručno  provedenih 
vještačenja korisnika.

Nadalje jednoglasno traži da se nastavi sa realizacijom prethodno utvrđenog otkaznog 
roka,  sukladno  čl.  17.  Ugovora  o  smještaju  br.  630/2019.,  iseljenje  je  potrebno realizirati 
odmah, a najkasnije u roku 15 dana od pismenog uručenja otkaza.

Upravno  vijeće  je  jednoglasno  složno  u  zaključku  da  je  korisnika  u  više  navrata 
naštetio fizičkom i psihičkom integritetu djelatnika Doma, te stoga i zato donosi odluku o 
otkazivanju smještaja navedenom korisniku.

Upravno  vijeće  Caritasova  doma  za  smještaj  starijih  i  nemoćnih  osoba  Sv.  Ivan 
Krstitelj u potpunosti odobrava Odluku o prekidu dugotrajnog smještaja za korisnicu L.D. 
od 29.04.2019. godine,  koja je u ustanovi smještena temeljem rješenja Centra za socijalnu 
skrb Ivanec.

Obzirom da i nadalje imamo poteškoća u ponašanju korisnice istog karaktera – fizička 
i verbalna agresivnost, a budući da do sada nije realiziran prekid smještaja, u nemogućnosti  
da  promijenimo  ponašanje  korisnice  i  zaštitimo sigurnost,  dostojanstvo  i  zdravlje  drugih 
korisnika, korinsici prekida se dugotrajni smještaj u ustanovi uz otkazni rok najkasnije 15 
dana od pisanog primitka ove Odluke.

Upravno  vijeće  je  jednoglasno  složno  u  zaključku  da  je  korisnica  u  više  navrata 
naštetila fizičkom i psihičkom integritetu korisnika i djelatnika Doma, stoga donosi odluku o 
otkazivanju smještaja L.D.

Upravno  vijeće  upoznato  sa  sadržajem  Opomene  u  kojoj  se  spominje  mogućnost 
otkazivanja Ugovora o smještaju korisnice K.K.,  te  jednoglasno podržavaju  sve poduzete 
radnje i postupke Uprave i stručnih službi do sada, kao i mogućnost otkazivanja Ugovora o 
smještaju K.K. ukoliko i nadalje neće biti uspostavljena odgovarajuća suradnja, poštivajući 
dostojanstveni odnos prema djelatnicima i radu ove ustanove.

 Ad – 7. 

Odobrava se isplata financijske pomoći Caritasovu domu Ivanec u mjesečnom iznosu 
od 35.000,00 kuna. Navedeni novčani iznos isplaćivat će se mjesečno za tekući mjesec počevši 
sa  mjesecom  lipnjem  2019.  godine.  Odluka  vrijedi  do  opoziva  u  skladu  s  financijskim 
mogućnostima Varaždinske biskupije.



 Ad – 8. 

Jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća odabire se dosadašnja revizorska kuća Kulić i 
Sperk d.o.o., Radnička cesta 52, Zagreb, za izradu revizijskog uvida za 2019. godinu.

Sastanak je završen u 11,10 sati.

D o v r š e n o !

ZAPISNIČAR:                                                    PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Biserka Svetec     Stanko Darko, dipl.soc.ped.


