UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 003-06/17-01/02
URBROJ: 2168-381-01-01-16-1
Pula, 20.1.2017. god.

ZAPISNIK
sa 4. sjednice Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana 20.1.2017.
god. u prostorijama Doma s početkom u 13,15 sati.
Prisutni članovi:

Tomislav Butorac
Kristina Alviž Rengel
Ingrid Glavan
Milovan Stojković

- predsjednik
- član
- član
- član

Odsutni članovi:

Ivan Bubić

- zamjenik predsjednika (u ostavci)

Ostali prisutni:

Vesna Sperath

- ravnateljica Doma

Zapisničarka:

Marija Nasipak

Predsjednik Upravnog vijeća otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća i predlaže slijedeći dnevni red:
1.

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća

2.

Donošenje Odluke o prihvaćanju programa/projekata namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u
socijalnoj skrbi za 2017. godinu općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarskoj županiji za slijedeće
programe/projekte:
 Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2017. godini”
 Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije”
 Projekt: „Klimatizacija prostora za boravak korisnika”
- izvjestiteljica Ravnateljica Doma

3.

Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.
Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća.
Ad. 2.
Ravnateljica Doma informira Upravno vijeće da su u tijeku javni natječaji gradova i općina u Istarskoj županiji,
kao i same Županije za financiranje programa/projekata namjenjenih zadovoljavanju javnih potreba iz Proračuna za
2017. godinu, te da Dom namjerava prijaviti tri programa, odnosno projekta, i to:
 Program: „Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma u 2017. godini”
 Projekt: „Djeca slikom do Vile Marije”
 Projekt: „Klimatizacija prostora za boravak 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.
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DODATNE MJERE SPECIJALISTIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE KORISNIKA DOMA
Ravnateljica navodi da se ovaj program provodi kontinuirano od 2002. godine, putem programa javnih
potreba Grada Pule i Istarske županije te na taj naćin osiguravamo sredstva za financiranje usluga liječnika specijalista
obiteljske medicine, psihijatra, fizijatra, neurologa, stomatologa, a uočena je i velika potreba naših korisnika za
medecinskom pedikurom (imaju kurje oči, zadebljanja na petama) te potrebom dolaska u dom i pedikera.
Nadalje ukratko opisuje broj i strukturu korisnika navodeći da je u Domu smješteno 195 odraslih osoba s
mentalnim oštećenjem, a u 2016. godini počeo je s radom i Dnevni boravak koji trenutno skrbi o 12 korisnika. U
daljnjem radu planiramo obuhvatiti veći broj korisnika kroz izvaninstitucijske oblike skrbi.
Obzirom na zdravstveno stanje naših korisnika neophodno je kontinuirano praćenje i redoviti pregledi
liječnika specijalista psihijatra. Naši korisnici redovito uzimaju lijekove za svoju osnovnu bolest, a isti imaju za
posljedicu nuspojave koje se očituju kroz poremećaj pokreta i usporenost, a pored navedenog problema boluju i od
ostalih kroničnih bolesti lokomotornog sustava (degenerativnih promjene, osteoporoza…). Ističe da u pogoršanju
zdravstvenog stanja kao i zbog prirode osnovne bolesti nisu u stanju odlaziti na specijalističke preglede u zdravstvenu
ustanovu, te je stoga neophodno da gore navedeni specijalisti dolaze u Dom.
Slijedom navedenog, a kako korisnici ne bi bili uskraćeni za usluge gore navedenih liječnika specijalista,
ravnateljica ističe da se ove godine planiramo javiti na javni natječaj Istarske Županije za financiranje projekata iz
područja zdravstva i socijalne skrbi u 2017. godini, te tako osigurati financijska sredstva za plaćanje usluga liječnika
specijalista.

DJECA SLIKOM DO VILE MARIJE
Ravnateljica navodi da je glavni cilj ovog projekta uklanjanje predrasuda prema osobama s mentalnim
oštećenjima.
Nadalje istiće da su sudionici projekta predškolarci i odgajateljice Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule, učenici i
profesori osnovnih i srednjih škola Grada Pule, učenici i profesori nekih osnovnih škola izvan Grada Pule, predstavnici
Hrvatskog društva likovnih umjetnika Istre te odrasle osobe s mentalnim oštećenjem smještene u Domu.
Projekt je započeo kao akcija 2007. godine, a 2011. godine prerastao je u projekt “Školarci slikom do Vile
Marije” čiju provedbu sufinancira i pruža potporu Istarska županija, a 2016. godine proširili smo ga i uključili mališane
dječjeg vrtića te promijenili ime projekta u “Djeca slikom do Vile Marije”.
U sklopu projekta godišnje če se održat dva susreta učenika osnovnih i srednjih škola Grada Pule i korisnika.
Za učenike osnovnih škola izvan Grada Pule, a u suradnji s HDLU Istre održat će se pet keramičarskih i kreativnih
radionica/susreta edukativnog karaktera.
Izložba svih radova iz 2016. godine pod nazivom “Vile i Vilenjaci” organizirat će se u ožujku 2017. godine u
galeriji Luka.
Predškolarci Dječjeg vrtića “Oblutak” iz Pule i učenici PŠ Banjole zajedno s našim korisnicima sudjelovat će u
četiri radionice/izleta/susreta edukativnog, kulturnog i kreativnog karaktera: povodom Uskrsa, EKO radionica, briga o
životinjama, kulinarska radionica (povodom Božića), upoznavanje kraja u kojem živimo.
Imenovana navodi da ovaj projekt također namjeravamo prijaviti na javni natječaj Istarske Županije za
financiranje projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2017. godini, te tako osigurati financijsku potporu za
provođenje projekta.

KLIMATIZACIJA PROSTORA ZA BORAVAK KORISNIKA
Ravnateljica navodi da imamo potkrovlje zgrade Doma koje je neiskorišteni potencijal te da ga
prenamjenjujemo u dodatni prostor za prijeko potrebnu radnu, glazbenu, senzornu i drugu terapiju korisnika.
Korisnici naših usluga osobe su s mentalnim oštećenjem kojima su, kako bi se održala ili povećala razina
njihove funkcionalnosti i samostalnosti, uz redovitu psihofarmakoterapiju potrebne i druge vrste terapije poput radne,
glazbene ili senzorne. Kako bi povećali razinu kvalitete usluga za naše korisnike, prenamjenjujemo prazan prostor u
potkrovlju u radni prostor gdje će korisnici imati priliku sudjelovati u aktivnostima radne, glazbene, senzorne i drugih
terapija koje će im omogućiti kvalitetniji život.
U procesu prenamjene prostora javlja se potreba opremanja istog klimatizacijskim uređajima koji će po
potrebi grijati i hladiti te tako omogućiti korisnicima boravak u prostoru i provođenje terapije.
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Po prezentaciji navedenih projekata, 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 prihvatilo predložene projekte /
programe te donijelo slijedeće odluke:




Odluku o prihvaćanju projekta: Dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite korisnika Doma
Odluku o prihvaćanju projekta: Djeca slikom do Vile Marije
Odluku o prihvaćanju projekta: Klimatizacija prostora za boravak korisnika

Sjednica je završila u 14,15 sati.

ZAPISNIČARKA

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Marija Nasipak

Tomislav Butorac
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