UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/20-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-20Pula, 26.9.2020. god.

ZAPISNIK
sa 25. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska cesta 2, održane dana
26.9.2020. god. u sjedištu Doma s početkom u 19.00 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Boris Tončinić
Ingrid Glavan
Kristina Alviž Rengel
Milovan Stojković

Ostali prisutni:

Ravnateljica Doma

Zapisničarka:

Marija Nasipak

- predsjednik
- zamjenik predsjednika
- član
- član
- član

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 25. sjednicu Upravnog vijeća te informira prisutne da još nije došla
odluka nadležnog ministarstva o suglasnosti na izbor kandidata za ravnatelja Doma kojeg je Upravno vijeće
predložilo na prethodnoj sjednici te da će, obzirom da Upravnom vijeću ističe mandat, rješavanje po Odluci
Ministarstva odraditi novo Upravno vijeće.
Za sjednicu predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1.
2.

Verifikacija zapisnika s prethodne (24. sjednice) Upravnog vijeća
Donošenje odluke o prihvaćanju programa/projekta namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2021. godinu općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarskoj županiji, za slijedeće
programe/projekte:


Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma
u 2021. " – Istarska županija
 Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije 2020.” - Grad Pula
 Projekt: „Klimatizacija prostora za terapiju korisnika” – ostale općine i
gradovi u Istarskoj županiji
- izvjestiteljica ravnateljica Doma
3.

Suglasnost ravnateljici Doma za pokretanje i provedbu postupka nabave službenog vozila koje se
nabavlja za potrebe projekta "Podrška po mjeri korisnika" kojeg provodi Dom Vila Maria u sklopu
EU projekta "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici Faza I" i stavljanje van snage suglasnosti
donesene na 23. sjednici Upravnog vijeća dana 14.8.2020. god. - izvjestiteljica ravnateljica Doma

4.

Zaključna analiza djelovanja Upranog vijeća

5.

Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Nakon što je predsjednik Upravnog vijeća pročitao zapisnik sa prethodne sjednice, isti je nakon
provedenog glasovanja jednoglasno usvojen.

Ad. 2.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće da se Dom namjerava prijaviti na javne natječaje gradova i
općina u Istarskoj županiji, kao i same Županije za financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju
javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi iz Proračuna za 2021. godinu, sa slijedećim
projektima/programima:




Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2020. godini”
Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije 2020. ”
Projekt: „Klimatizacija prostora za terapiju korisnika”

Nakon toga obrazlaže svaki planirani projekt/program pojedinačno, a njihovi pisani sažeci, koji su članovi
Vijeća dobili u materijalima, su sastavni dio ovog Zapisnika.
Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika doma
Ravnateljica navodi da ovaj program provodimo kontinuirano već dugi niz godina putem programa
javnih potreba Grada Pule i Istarske županije te na taj naćin osiguravamo sredstva za financiranje dodatnih mjera
specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma, a već nekoliko godina samo iz proračuna Istarske županije.
Naši korisnici pored osnovne (psihičke) bolesti imaju i niz drugih bolesti za koje se brinu liječnici
specijalisti dolaskom u Dom.
Sredstva za financiranje liječnika specijalista u 2021. godini (liječnik obiteljske medicine, psihijatar,
neurolog, fizijatar i internista), namjeravamo osigurati prijavom na Javni natječaj za financiranje
programa/projekata namjenjih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi iz Proračuna Istarske
županije za 2021. godinu.
Djeca slikom do Vile Marije 2020.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće da ovaj dugogodišnji projekt namjeravamo i u 2021. godini
prijaviti za financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz Proračuna Grada Pule
za 2021. godinu.
Nadalje navodi da smo projekt prijavili i prošle godine Gradu Puli, ali je Grad zbog nemogućnosti
realizacije aktivnosti uzrokovanom epidemijom COVID-19 raskinuo ugovor o financiranju koji smo sklopili u
siječnju 2020. godine te smo morali izvršiti povrat uplaćenih sredstava.
Nakon toga ukratko prezentira navedeni projekt, između ostalog navodeći da je glavni cilj ovog projekta
uklanjanje predrasuda prema osobama s mentalnim oštećenjima, a da su sudionici projekta predškolarci i
odgajateljice Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule, učenici i profesori/voditelji osnovnih i srednjih škola Grada Pule,
predstavnici Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre te odrasle osobe s mentalnim oštećenjem smješten u
Domu.
Klimatizacija prostora za terapiju korisnika
Ravnateljica navodi da ovaj projekt provodimo već nekoliko godina te da ga, obzirom da u Domu još
uvijek nedostaje velik broj klima uređaja, namjeravamo provoditi i u 2021. godini prijavom na Javni natječaj za
financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi iz
Proračuna općina i gradova u Istarskoj županiji za 2021. godinu.
Prikupljenim sredstvima namjeravamo opremiti prostore za boravak i terapiju korisnika Doma klima
uređajima kako bi se poboljšali životni uvjeti korisnika Doma, čime bi se ostvario i glavni cilj projekta.
Nakon što je prezentirala navedene projekte, ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da iste prihvati.
Nakon rasprave, predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog ravnateljice o prihvaćanju
spomenutih projekata.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma je jednoglasno donijelo odluke o prihvaćanju gore
navedenih programa/projekata.

Ad. 3.
Ravnateljica Doma podsjeća Upravno vijeće da je na 23. sjednici Upravnog vijeća donesena suglasnost
za pokretanje i provedbu postupka nabave službenog vozila te sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem za
nabavu službenog vozila za potrebe projekta "Podrška po mjeri korisnika" kojeg provodi Dom za odrasle osobe
Vila Maria, kao nositelj, u sklopu projekta Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - Faza I, a u skladu sa
potpisanim Ugovorom o dodjeli besopovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog
fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020.
Obzirom da se vozilo koje smo namjeravali nabaviti više ne može naručiti jer se je model za Hrvatsko
tržište prestao proizvoditi (obavijest ponuditelja u privitku), a cijena novog vozila koje namjeravamo nabaviti je
veća od cijene za koju je Upravno vijeće dalo suglasnost (informativna ponuda u privitku), istu je potrebno staviti
van snage te donijeti novu suglasnost.
Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće je jednoglasno dalo novu suglasnost ravnateljici Doma
za pokretanje i provedbu postupka nabave predmetnog službenog vozila te sklapanje ugovora sa odabranim
ponuditeljem, a prethodnu suglasnost stavilo van snage.

Ad. 4.
Predsjednik Upravnog vijeća ukratko rezimira dosadašnji rad Vijeća u njihovom četverogodišnjem
mandatu te navodi:
 da je održano ukupno 25. sjednica od kojih je 1 telefonska
 da je na sjednicam uvijek bilo kvoruma te koristi priliku da se zahvali prisutnima na dolascima
 da su sjednice bile transparentne (svi dokumenti su bili dostupni svim članovima)
 da se je Vijeće uglavnonm bavilo temama od bitnog značaja za funkcioniranje ustanove
 da se je između ostalog raspravljalo o slučaju vezanom uz otkaz ugovora o radu radnici Doma te
da je vijeće u tom slučaju podržalo ravnateljicu
 da se je raspravljalo o raznim anonimnim predstavkama na račun ravnateljice koje je Vijeće
odbacilo kao neosnovane
 da je ustanova po njegovoj procjeni jako dobro funkiconirala i da nije bilo potrebe reagirati jer je
ravnateljica sve držala pod kontrolom
Nakon izlaganja predsjednika riječ uzima ravnateljica Doma koja se zahvaljuje Upravnom vijeću na
dosadašnjoj suradnji navodeći da je ista bila vrlo konstruktivna i korektna i da je Upravno vijeće ulazilo u suštinu
problema kao i da joj je njihov pristup bio od velike pomoći u njenom radu.
Razgovoru su se priključili i ostali članovi Upravnog vijeća koji su podržali sve navode predsjednika i
također se zahvalili na ugodnoj suradnji.

Ad. 5.
Ravnateljica Doma upoznaje Upravno vijeće s nalazom epidemiološke redovne inspekcije. Nalaz je jako
dobar. Sugestije poput dvojezične oznake za opasnost od Covid-19 na vanjskim ulazima u ustanovu i u prostoru
samozolacije, pronalažanje izolirane prostorije u kojoj bi se mogli održavati susreti korisnika i rodbine, a sa
direktnih ulazom u ustanovu i sl .su prihvačene i u fazi su realizacije. Ravnateljica upoznaje Upravno vijeće i s
radom na realizaciji video poziva između rodbine i korisnika putem aplikacije Zoom ili Skype.
Nakon toga upoznaje Upravno vijeće s raznim predstavkama pojedinačn,o od strane dvije djelatnice Doma,
jedna je i i predsjednice sindikata upućenim na Upravno vijeće, a na račun rada ravnateljice Doma.
Jednu od navedenih predstavki je uputila sindikalna povjerenica Sindikata zaposlenika u djelatnosti
socijalne skrbi (psihologinja u Domu) koja je rezultirala inspekcijskim nadzorom Inspekcije rada. U predstavki
između ostalog navodi da je dobila Upozorenje na obveze iz radnog odnosa s mogućnošću otkaza ugovora o radu,
između ostalog i zbog njenog sindikalnog rada, što je Inspekcija rada u obavljenom inspekcijskom nadzoru
odbacila kao neosnovano, navodeći da je opomenu dobila zbog kršenja obveza iz radnog odnosa, neodgovornog
i nesavjesnog i nemarnog odnosa prema radu, a ne zbog sindikalnog rada (u privitku Zapisnik od 2.9.2020. god.).
Ravnateljica nadalje navodi da sindikalnoj povjerenici od početka rada u Sindikatu uloga sindikalnog povjerenika
služi isključivo kao paravan kako bi nastavila raditi sve ono što je radila i prije nego je postala povjerenica, a zbog

čega je i ranije dobila veći broj usmnih i jednu pisanu opomenu. Ističe da već godinama pokušava stvoriti nemir
u ustanovi i atmosferu nepovjerenja prema ravnateljici i to na način da širi neistine pokušavajući utjecati na ljude
koji mogu o nečemu odlučivati. Takve njene aktivnosti su posebno naglašene pred reizbor ravnatelja, kako ranije,
tako i ovaj puta. Ovaj puta je pokušala u cijelu priču uvući i samu predsjednicu sindikata, a preko pravnice istog
sindikata te se ista obratila Upravnom vijeću i ministarstvu sa predstavkom koja je dana Upravnom vijeću na
uvid.
Sindikalna povjerenica je pod izgovorom da zaštiti članove Sindikata, iako je dobro bila upoznata s dva pisana
zahtjeva za plaćanje prekovremnih sati koje je ustanova slala u nadležno Ministarstvo, tražila u ime članova svog
Sinbdikata plaćanje prekovremnih sati ostvarenih za vrijeme epidemije COVID-19 a da prethodno nije zatražila
njihovo mišljenje što je izazvalo burne reakcije i kao posljedicu imalo ispisivanje nekih članova iz Sindikata.
Iz svega navedenog, ravnateljica zaključuje da su ovakve aktivnosti sindikalne povjerenice usmjerene isključivo
na pokušaj stvaranja nemira među radnicima, a samim tim i stvaranja lažne slike na rad ravnateljice, kao
predstavnice Ustanove. Ističe da odgovorno tvrdi da nikada za vrijeme svog mandata nije pokušala spriječiti rad
niti jednog sindikalnog povjerenika u ustanovi, već je naprotiv imala vrlo korektan odnos koji je za cilj imao
dobrobit radnika i cijele ustanove.
Sljedeća predstavka koja je upućena od strane socijalne radnice i psihologinje u Domu u nadležno
Ministarstvo i na još nekoliko adresa, a na znanje Upravnom vijeću Doma, odnosi se na izbor predstavnika
korisnika u Upravno vijeće s tvrdnjom da su održani neregularni izbori za predstavnika korisnika u Upravno vijeće,
tražeći od nadležnog Ministarstva da se poništi izbor za predstavnika korisnika u Upravno vijeće. Ravnateljica
navodi da psihologinja koja je potpisana u predstavci nije niti prisustvovala izborima.
Na razgovor se je nadovezala sadašnja predstavnica korisnika u Upravnom vijeću, skrbnica dvaju korisnika s
Puljštine i pravnica u CZSS Pula rekavši kako se i prethodni izbor za predstavnika korisnika, koji je vodila socijalna
radnica (koja se sada žali na ovaj izbor), zajedno s ravnateljicom održao na identičan način i nije joj jasno čemu
sada predstavka.
Što se tiče navedenih izbora, ravnateljica navodi da su isti regularni i prilaže Zapisnik sa skupa korisnika održanog
dana 11.9. i 14.9.2020. godine, a isti je dostavljen i u nadležno Ministarstvo radi imenovanja predstavnika
korisnika u Upravno vijeće.
Nakon što je ravnateljiva upoznala Upravno vijeće o gore navedenim predstavkama radnika Doma,
Upravno vijeće je raspravljalo o istima i donijelo zaključak da su optužbe navedene u predstavkama neosnovane,
odnosno da je ravnateljica, naročito u uvjetima u kojima se je našla zbog epidemije COVID-19, postupila pravilno.

Sjednica je završila u 20.30 sati.

ZAPISNIČARKA:
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