UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/18-01/04
URBROJ: 2168-381-01-01-18-2
Pula, 16.4.2018. god.

ZAPISNIK
sa 12. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana 16.4.2018.
god. u prostorijama Doma s početkom u 15.15 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Ingrid Glavan
Kristina Alviž-Rengel

- predsjednik
- član
- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath
Mirjana Vratović

- ravnateljica Doma
- voditeljica financ.-rač. poslova
(prisutna na točci 2. Dnevnog reda)

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 12. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

5.

Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća
Financijsko izvješće za razdoblje siječanj - ožujak 2018. (informacija) – izvjestiteljica voditeljica
financijsko-računovodstvnih poslova Mirjana Vratović
Informacija o kadrovskim promjenama u Domu za razdoblje siječanj - travanj 2018. godine izvjestiteljica ravnateljica Doma
Informacija o prijavi na natječaj za projekt financiran iz EU fondova "Podrška po mjeri korisnika" u
sklopu projektnog prijedloga "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 1 - izvjestiteljica
ravnateljica Doma
Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog
vijeća.

Ad. 2.
Voditeljica financijsko-računovodstvenih poslova Mirjana Vratović prezentirala je Financijsko izvješće za
razdoblje siječanj - ožujak 2018. god.
Sastavni dio ovog Zapisnika je tabelarni prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za navedeno razdoblje.

Ad. 3.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće o kadrovskim promjenama u Domu za razdoblje siječanj - travanj
2018. godine.
Informacije o navedenim promjenama prikazane su u tabelarnom prikazu koji je sastavni dio ovog Zapisnika.
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Ad. 4.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće da se Dom namjerava prijaviti na natječaj za projekt financiran iz
EU fondova "Podrška po mjeri korisnika" u sklopu projektnog prijedloga "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici faza 1".
Navodi da ćemo projekt provoditi u partnerstvu sa Domovima za odrasle osobe Ljeskovica, Lobor-grad,
Motovun, Udrugom za unapređenje duševnog zdravlja "Vrapčići i Institutom za razvoj tržišta rada.
Imeđu ostalog navodi da će projekt doprinijeti socijalnom uključivanju osoba s problemima mentalnog
zdravlja kroz socijalne usluge koje se pružaju u domu korisnika. Projektom se uvodi usluga osnaživanja i savjetovanja.
Planiran je i grupni i individualni rad s obiteljima, a ovim projektom bismo za vrijeme trajanja projekta dobili i
psihlologa.
Opširnije informacije o samom projektu nalaze se u opisu projekta koji je sastavni dio Zapisnika.

Sjednica je završila u 16.45 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Tomislav Butorac
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