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Na 53. sjednici Stručnog vijeća Caritasova doma Ivanec, održane dana 02.03.2020. godine, 

a prema dnevnom redu sjednice:

1. Usvajanje zapisnika s 52. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 18.12.2019. godine;
2. Prijedlog i donošenje odluke o postupanju sa ostavljenim stvarima preminulih korisnika;
3. Tekuća pitanja vezano za korisnike Caritasova doma Ivanec;
4. Razmatranje Izvješća o radu za 2019. godine, te o prijedlogu Plana i programa rada za 
2020. godinu;
5. Ocjenjivanje rada ravnatelja Caritasova doma Ivanec za 2019. godinu;
6. Razno; Protokol vezano uz naputak Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije – 

preporuke za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija u domovina za starije i nemoćne osobe;

doneseni su slijedeći zaključci:

Ad – 1.

Prihvaća se zapisnik s 52. sjednice Stručnog vijeća, održane dana 18.12.2019. 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 Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka korisnika, a kako se spominju imenom i

prezimenom korisnici Caritasova doma Ivanec, ne smijemo zaključke objavljivati javno.
Ad – 4.

Obzirom da članovi Stručnog vijeća nemaju primjedbi na Izvješće o radu za 2019. godinu, 

kao i prijedlog Plana i programa rada za 2020. godinu, isti se jednoglasno usvaja i daje Upravnom 

vijeću Caritasova doma Ivanec na potvrđivanje.

Izvješće o radu Caritasova doma Ivanec za 2019. godinu, te Plan i program rada za 2020. 
godinu u privitku zapisnika.

Ad – 5.

Ravnatelj Tomislav Jalšovec, dipl.soc.ped. za 2019. godinu, ocjenjuje se ocjenom „naročito 

uspješan“, te se takav prijedlog ocjene daje na usvajanje Upravnom vijeću Caritasova doma Ivanec. 

                                                                       Ad – 6.

Preporuke Zavoda za jedno zdravstvo Varaždinske županije, vezano za sprječavanje širenja 
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kapljičnih infekcija u domovima za starije i nemoćne osobe i potpisane od voditelj Epidemiološke 

djelatnosti Katica Čusek Adamić, dr.med.spec. epidemiologije, kao i Naputak o postupanju u 

ustanovama socijalne skrbi Ministarstva zdravstva od 27.02.2020. godine koju je potpisao ministar 

izv.prof.dr.sc. Vili Beroš, dr. med., pročitan i usvojen od svih članova Stručnog vijeća. 

ZAPISNIČAR: PREDSJEDNICA STRUČNOG VIJEĆA:

           Biserka Svetec                                                Jasminka Latin, dipl.soc.radnik
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