UPRAVNO VIJEĆE
Klasa: 003-06/14-01/02
Ur. broj: 2168-381-01-01-14-5
Pula, 5.9. 2014. god.

ZAPISNIK
sa 15. sjednice Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne odrasle osobe « Vila Maria « Pula,
Šišanska 2, održane dana 5.9. 2014. god. u prostorijama Doma s početkom u 15,00 sati.
Prisutni članovi:

Vinko Knez
Elis Strmotić
Ivka Vlahović
Valter Žgaljardić

- predsjednik
- zamjenica predsjednika
- član
- član

Odsutni članovi:

Ivica Krajcar

- član

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma

Zapisničar:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 15. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže slijedeći:
DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o promjeni naziva Doma – izvjestiteljica ravnateljica Doma
3. Donošenje odluka o prihvaćanju programa/projekta namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2015. godinu općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarskoj županiji, za slijedeće
programe/projekte:
1. Program: „Ddodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma za 2015. „
- Grad Pula i Istarska županija
2. Projekt: „Mobilna psihosocijalna podrška u zajednici” – Grad Pula
3. Projekt: „Djeca osmijehom do srca Vile Marije” – Istarska županija i Općina Medulin
4. Projekt: „Školarci slikom do Vile Marije 2015.” – Istarska županija
5. Projekt: „Nabava fotokopirnog uređaja” – ostale općine i gradovi u Istarskoj županiji
– izvjestiteljica ravnateljica Doma
4. Razno
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.
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Ad. 2.
Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da u skladu sa čl. 107. Pravilnika o minimalnim uvjetima za
pružanje socijalnih usluga (NN 40/14) donese Odluku o promjeni naziva ustanove, kako slijedi:
Puni naziv: DOM ZA ODRASLE OSOBE VILA MARIA
Skraćeni naziv: DOM VILA MARIA
Imenovana pojašnjava da se radi na tome da se u nazivu domova za psihički bolesne odrasle osobe,
zbog destigmatizacije psihički bolesnih osoba, izbaci riječ „psihički“.
Obzirom da je Dom u fazi izrade novog Statuta, u isti namjeravamo ubaciti i navedenu promjenu
naziva ustanove, kako ne bismo kasnije morali mijenjati Statut.
Zaključak:
Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo predloženu promjenu naziva ustanove i o tome donijelo
Odluku.

Ad. 3.
Ravnateljica informira Upravno vijeće da su općine i gradovi u Istarskoj županiji i Istarska županija
počeli objavljivati pozive za predlaganje programa/projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
2015. godini te da ove godine planiramo prijaviti sljedeće programe/projekte:

1. Program: „Ddodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma za 2015. „
- Grad Pula i Istarska županija
2. Projekt: „Mobilna psihosocijalna podrška u zajednici” – Grad Pula
3. Projekt: „Djeca osmijehom do srca Vile Marije” – Istarska županija i Općina Medulin
4. Projekt: „Školarci slikom do Vile Marije 2015.” – Istarska županija
5. Projekt: „Nabava fotokopirnog uređaja” – ostale općine i gradovi u Istarskoj županiji
Imenovana pojašnjava svaki planirani program/projekt pojedinačno, a njihov pisani sažetak je
privitak ovom zapisniku.
Nakon što je prezentirala navedene programe/projekte, ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da
donese Odluke o prihvaćanju istih.
Predsjednik Upravnog vijeća daje na glasovanje prijedlog ravnateljice o prihvaćanju spomenutih
projekata.

Zaključak:
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće Doma jednoglasno je donijelo:


Odluku o prihvaćanju Programa: “Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite
korisnika Doma za 2015. godinu“



Odluku o prihvaćanju Projekta: „Mobilna psihosocijalna pomoć u zajednici“



Odluku o prihvaćanju Projekta «Školarci slikom do Vile Marije 2015»



Odluku o prihvaćanju Projekta: „Djeca osmjehom do srca Vile Marije“



Odluku o prihvaćanju Projekta: „Nabava fotokopirnog uređaja“

Sjednica je završila u 16,00 sati

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Vinko Knez, prof.
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