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Na 54. sjednici Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec, održane dana 09.06.2020. godine, 

a prema dnevnom redu sjednice:

1. Usvajanje zapisnika sa 53. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 02.03.2020. godine;
2. Tekuća pitanja vezano za korisnike Caritasova doma Ivanec: Antonija Brezovec, Slavica 
Presečki, Barica Mostečak, Josip Bnfić, Vera Slunjski, Rukelj Tereza;
3. Daljnji napuci u svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-19 u ustanovi;
4. Razno: - poslovanje ustanove;

doneseni su slijedeći zaključci:

Ad – 1.

Prihvaća se zapisnik s 53. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 02.03.2020. godine.

Ad – 2. 

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

prezimenom korisnici Caritasova doma Ivanec, ne smijemo zaključke objavljivati javno.
Ad – 3.

Jasminka Latin čita upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje 

usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi izdane 29.05.2020. godine od strane Hrvatskog zavod za 

javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar i Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

Sve  mjere  vezane  uz  korištenje  osobne  zaštite  i  korištenje  zaštitne  opreme  od  strane 
korisnika i djelatnika i dalje su u primjeni. 

Svi prisutni članovi Stručnog vijeća jednoglasno podržavaju gornje Izvješće i Naputak u 
svezi sprječavanja i suzbijanja COVID-a 19 u ustanovi – sve u privitku zapisnika.

Ad – 4.

Prisutni ravnatelj Tomislav Jalšovec upoznaje članove Stručnog vijeća se financijskim 

pokazateljima poslovanja ustanove za prva tri mjeseca 2020. godine.

- u ustanovi je zaposleno trenutno 48 radnika;

– u proteklom razdoblju nije bilo većih zahvata oko investicijskih ulaganja, već je bilo sve 
usmjereno  na  povećanje  plaća  i  materijalnih  prava  zaposlenih  (početkom  godine 
isplaćena uskrsnica 600,00 kuna u novcu);

- Varaždinska  biskupija  podupire  nas  donacijom  sredstava  za  poboljšanja  materijalnog 
statusa radnika, ali treba vidjeti koliko će dugo ta realizacija trajati;

- zbog protekle situacije vezano za sprječavanje i suzbijanje COVID- 19 u ustanovi, koja je 
imala  svoj  financijski  izričaj  kroz  povećanje  troškova  moramo  racionalno  planirati 
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daljnje isplate neoporezivih davanja;

- ustanova ima ugled kao jedna od najboljih ustanova u Varaždinskoj županiji , pa moramo i 
nadalje zadržati razinu kvalitetne usluge;

- ovisno o financijskim pokazateljima poslovanja, planira se u prosincu isplata neoporezivih 
davanja radnicima; 
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