Obavijest
vezana uz 2. sjednicu Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sisak koja je održana
17.12.2021. god. s početkom u 8,00 sati
Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika s 1. ( konstituirajuće )sjednice Upravnog vijeća
održane 18.10.2021.godine
2. Donošenje Odluke o povećanju cijena smještaja korisnika u Domu za
starije i nemoćne osobe Sisak od 01.01.2022. godine
3. Prijedlog Plana nabave Doma za starije i nemoćne osobe Sisak
za 2022.godinu
4. Prijedlog Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za
2022. godinu
5. Usvajanje Programa rada Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za
2022. godinu
6. Razno
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.
Ad 1)
Jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 1. (konstituirajuće) sjednice Upravnog vijeća.
Ad 2)
Ravnateljica je prisutne izvijestila da do povećanja cijena smještaja mora doći zbog objektivnih
razloga. Troškovi hrane, električne energije, grijanja i sveg ostalog povećani su.
Od strane osnivaća prihvaćeno je povećanje cijena smještaja od 10% i 20% . Temeljem
provedenog nadzora od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i
njihove opaske o nedostatku djelatnika, razgovaralo se i o zapošljavanju djelatnika na neodređeno
vrijeme što je osnivač također prihvatio.
Gđa. Bakran izvijestila je prisutne kako su korisnici svjesni da se cijena smještaja mora povećati
Zaključak:
Jednoglasno se prihvaća Prijedlog odluke o povećanju cijena smještaja korisnika u Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak.
Ad 3)
Riječ je predana gđi. Ratković koja je prisutne izvijestila da će povezati točku 3. i točku 4. dnevnog
reda.
Izvijestila je prisutne da su smjernice napravljene kao 2021. godinu te da nema povećanja.
Istaknula je da će se uskoro raditi I. Rebalans u koji će se uvrstiti povećanje cijena smještaja.
Izvor financiranja od strane osnivača isti je kao za 2021. godinu.
Rebalans za 2022. godinu biti će veći zbog povećanja cijena energije, hrane i komunalnih usluga.
U planu je nabava PC-a i monitora za računovodstvo i socijalnu radnicu. Zbog zastarjelosti i velike
količine podataka računala su jako spora.
Od medicinske opreme, u planu je nabava bolničkih kreveta s ormarićima za hranjenje,
namijenjena je za odjel polustacionara .
U planu je i nabava Kolica ( za njegu), mikrovalne pećnice, stolica za prostor Dnevnog boravka po
katovima.

Nastavilo bi se s ugradnjom tendi na dio balkona soba korisnika, kako bi se korisnicima znatno
olakša boravak u sobama u ljetnim mjesecima.
Istaknula je da će se u Financijskom planu u 2022. godini vidjeti razlika od 150.000,00 kn u
odnosu na 2022. godinu iz razloga što je temeljem Javnog poziva Zavoda za vještačenje,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom Domu dodjeljena novčana pomoć
zbog 3 zaposlene osobe s invaliditetom u Domu.
Nakon održane Skupšitne sazvat će se sjednica Upravnog vijeća kako bi se mogao usvojiti
Financijski plan za 2022. godinu.
Predsjednica Upravnog vijeća konstatirala je da su članovi Upravnog vijeća informirani o Planu
nabave za 2022. godinu a o prijedlogu Financijskog plana Doma za starije i nemoćne osobe Sisak
za 2022. godinu raspravljati će se na idućoj sjednici Upravnog vijeća.
Ad 4)
Program stručnog rada Doma za starije i nemoćne osobe Sisak ukratko je prisutnima prezentirala
ravnateljica.
Zbog širenja usluga, plan je u 2022. godini zaposliti nekoliko novih djelatnika.
22.12.2021. godine bit će otvoren novi prostor fizoterapije.
Program Dnevnog centra u Novskoj trebao bi završiti 17.02.2023. godine a do tada ga je potrebno
staviti u funkciju i zaposliti potrebne djelatnike.
Program širenja mreže socijalnih usluga trebao bi završiti 23.06.2022. godine kada će se na trajni
smještaj primiti 14 korisnika oboljelih od demencije.
Program rada jednoglasno se prihvaća i donosi se
Ad 6)
Pod točkom Razno ravnateljica je prisutne izvijestila da će Dom kuhati 240 obroka za osobe koje
su smještene u kontejnerima. S pripremom obroka počeli bi 01.02.2022. godine.
Daljnjih pitanja i rasprave nije bilo pa je predsjednica zaključila sjednicu.

Ravnateljica

