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Temeljem članka 57. Pravilnika o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja 

socijalnih usluga, te načinu i rokovima za dostavu izvješća (NN 100/15) te sukladno 

Godišnjem planu i programu rada Doma za 2020. godinu, podnosi se Izvješće o radu Doma za 

odrasle osobe „Sv. Nedjelja“ Nedešćina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. 

godine. 

 

I. OPĆI PODACI, DJELATNOST I USTROJSTVO 

 

Ustanova je obavljala svoju djelatnost, poslovala i sudjelovala u pravnom prometu pod 

nazivom Dom za odrasle osobe "Sv. Nedjelja" Nedešćina (u daljnjem tekstu: Dom).  

 Osnivač Doma je Republika Hrvatska, prava i dužnosti osnivača vrši Ministarstvo za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. 

 Odrasloj osobi s mentalnim oštećenjem kojoj nije bilo potrebno bolničko liječenje, a 

skrb joj se ne može pružiti u vlastitoj obitelji ili osigurati na drugi način, Dom je pružao 

usluge skrbi temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb o odobrenju prava na smještaj kao 

najsvrsishodnijem obliku zaštite. 

U okviru smještaja Dom je tijekom 2020.godine pružao uslugu dugotrajnog smještaja 

(u vidu usluge prihvata, stanovanja, prehrane, nabave odjeće i obuće, brige o zdravlju i njege, 

održavanja osobne higijene, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, 

organiziranja slobodnog vremena, pratnje i organiziranog  prijevoza, pripreme korisnika za 

povratak u vlastitu obitelj, udomiteljsku obitelj ili za samostalan život) na adresi Nedešćina, 

Nedešćina 41.  

Na dan 31. prosinca 2020. godine u Domu je bilo ukupno 58 korisnika dugotrajnog 

smještaja i to 12  korisnika na Odjelu pojačane njege (funkcionalno potpuno ovisni korisnici) 

i 46 korisnika na ženkom i muškom Odjelu (funkcionalno djelomično ovisni korisnici).  

Smješteni korisnici bili su u dobi od 29. do 85. godine života. Tijekom 2020. godine  

otpušteno je ukupno 9 korisnika zbog smrti te 1 korisnika koji je samovoljno napustio 

smještaj. Zaprimljena su 94 zahtjeva za smještaj te je izvršen prijam 4 nova korisnika. 

Tijekom 2020. godine redovito su se vršili sastanci Skupa korisnika, održana su ukupno 43 

Skupa korisnika tijekom cijele godine. 

 

Dom je obavljao djelatnost pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja do stupanja na 

snagu novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (veljača 2020.g.). 
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Nakon stupanja na snagu novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih 

mjesta (u daljnjem tesktu: Pravilnik) imenovana je voditeljica Odjela psihosocijalnog rada, 

rehabilitacije, njege i brige o zdravlju i ustrojen je navedeni odjel sa dvije stručne cjeline; 

Stručna cjelina psihosocijalnog rada i rehabilitacije i Stručna cjelina njege i brige o zdravlju 

koje kao takve počinju sa radom zasebno nakon imenovanja voditeljica Stučnih cjelina u 

srpnju 2020.g. Voditelj Ustrojbene jedinice prehrambenih i pomoćno-tehničkih poslova nije 

imenovan te radnici navedenog odjela kao i radnice u računovodstvu rade pod neposrednim 

rukovođenjem ravnatelja Doma. 

U Domu je tijekom godine ukupno bilo zaposleno 30 radnika, 26 radnika na neodređeno 

radno vrijeme, ravnatelj na određeno radno vrijeme i 3 radnice na određeno radno vrijeme kao 

zamjene za dulje bolovanje. 

Na poslovima njege i brige o zdravlju na neodređeno je bilo zaposleno ukupno 13 radnika: 

1 viša medicinska sestra na radnom mjestu glavne sestra, 4 medicinskih sestara te 8 

njegovateljica. Jedna je radnica zaposlena na poslovima njege kao zamjena za dulje bolovanje 

odsutne radnice. 

 

U obavljanju pomoćno - tehničkih poslova zaposleno je bilo 9 radnika na neodređeno i to: 

3 kuhara/kuharica (od kojih je jedna glavna kuharica), 2 servirke - pomoćne radnice u kuhinji, 

2 spremačice, 1 kućni majstor – ekonom i 1 pralja – glačara. Kao zamjena za dulje bolovanje 

kuhara zaposlena je 1 radnica na određeno radno vrijeme. 

 

Od ostalih radnika zaposlene su dvije radnice u računovodstvu (jedna na poslovima 

voditelja računovodstva, druga kao blagajnik - likvidator),  socijalna radnica i radna 

terapeutkinja te ravnateljica Doma. 

Od ožujka 2019. g. zaposlena je  radna terapeutkinja na određeno vrijeme kao zamjena za 

radnu terapeutkinju koja se nalazi na duljem bolovanju (od listopada 2017.).  

 

Stručno vijeće kojeg je u 2020. godini činilo 7 radnica Doma (socijalna radnica, radna 

terapeutkinja, glavna sestra i 4 medicinske sestre) održalo je ukupno dvije sjednice. Nije se 

uspjelo realizirati više sastanaka obzirom na epidemiološku situaciju sa COVID 19 i 

provođenja svih uputa, preporuka i epidemioloških mjera u Domu. Na održanim sjednicama 

raspravljalo se o svemu bitnome vezano uz korisnike smještaja; o provođenju mjera i praćenju 

uputa i preporuka vezano uz zaštitu od korona virusa; održane su prezentacije stručnih 

edukacija od strane radnika koji su na istima sudjelovali te o turniru na kojima su trebali 
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korisnici učestvovati međutim nije održan zbog epidemiološke situacije; dogovaralo se o 

načinu rada obzirom na novi Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova; 

dogovaralo se o provođenju slobodnog vremena unutar Ustanove obzirom na zabranu izlaska 

korisnika (organizirano je natjecanje "Supertalent", razni turniri, Nescaffe "partiji" i sl.). 

 

Kroz godinu u Domu nije bilo posjeta također zbog epidemije COVID 19. Ostvarena 

je suradnja sa dječjim vrtićem Labin čiji su polaznici izrađivali čestitke i Božićne ukrase za 

korisnike Doma kao i suradnja sa Osnovnom školom Nedešćina čiji su učenici također 

izrađivali čestitke za korisnike Doma. 

 

U prethodnoj godini stručni radnici su se svakodnevno dogovarali odnosno tražili rješenja 

za rješavanje raznih situacija u Domu. 

 

Rad stručnih radnika bio je organiziran prema planiranom rasporedu kroz različite smjene 

za različite vrste poslova. Radnici zaduženi za njegu i brigu o zdravlju korisnika radili su kroz 

tri smjene, 24 h dnevno. 

U svakodnevnom radu primjenjivao se multidisciplinarni pristup svakom korisniku kroz 

timski rad i pozitivnu komunikaciju svih stručnih i drugih radnika Doma. 

 

Radnici koji rade na radnom mjestu s posebnim uvjetima rada redovito su obavljali 

preglede sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima 

rada. 

Sukladno Uputama i preporukama za sprečavanje epidemije Covid 19 također su se 

redovito provodila testiranja radnika kod pojave simptoma i pri povratku na posao nakon 

višednevnog izbivanja. 
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1. Izvješće o radu prehrambenih i  pomoćno tehničkih poslova 

 

Prehrambeni i pomoćno - tehnički poslovi koji su se obavljali bili su: nabava 

prehrambenih artikala i ostalih potrepština, pripremanje i posluživanje hrane, pranje, glačanje, 

šivanje i krpanje, popravci i održavanje strojeva, uređaja i instalacija, održavanje i čišćenje 

okoliša i domarski poslovi, pranje, čišćenje i uređenje svih prostora u Domu, prijevoza 

korisnika.  

Radno vrijeme se na ovim poslovima odvijalo kroz dvije dnevne smjene osim tijekom 

ožujka i travnja kada se radilo u turnusnom radu sukladno posebno propisanoj Odluci. 

U "normalnom" radu vešeraj je radio svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka u 

jutarnjoj smjeni. Uz vešeraj u Domu su se koristile usluge vanjskog servisa – praone za pranje 

i peglanje posteljine korisnika Doma – jedanput tjedno. 

 U kuhinji su se pripremali obroci za 61 korisnika i to 3 glavna obroka dnevno i tri 

međuobroka za dijabetičare. Pripremalo se 47 običnih obroka (od kojih određeni broj 

miksanih) i 17 obroka za dijabetičare. Jelovnike je izrađivala Komisija za prehanu koju, 

sukladno Odluci ravnatelja, a u skladu sa Pravilnikom o prehrani korisnika čine: kuharica, 

glavna sestra, koja po potrebi, po prethodnom dogovoru s liječnikom propisuje dijetalnu 

hranu, ekonom - kućni majstor i predstavnik korisnika Doma izabran od strane korisnika na 

Skupu korisnika. Jelovnici su se izrađivali u skladu s propisanim normativima mjesečno, a 

tjedno su se o istom putem oglasne ploče obavještavali korisnici.  

 U domsku kuhinju su u potpunosti implementirane odredbe HACCP-sustava uz pomoć 

djelatnica Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije te se kuhanje i skladištenje provodilo 

sukladno navedenom uz vođenje sve pripadajuće propisane dokumentacije. 
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2. Izvješće o radu medicinskih poslova i poslova njege 

 

Na dan 31.12 2020. godine u stacionarnom dijelu Doma bilo je smješteno  12 korisnika, 

dok je u stambenom dijelu Doma bilo smješteno 46 korisnika. 

O korisnicima je tijekom 2020.godine brinulo nekoliko liječnika, obzirom da je 

dr.Anamarija Prepelec koja je nositelj ordinacije obiteljske medicine na specijalizaciji. 

Ordinacija je smještena u prostoru Doma¸ a liječnici  su ordiniraia 1x tjedno od 7,30 - 13,30 

sati,1 x tjedno poslijepodne od 13,30 - 19 sati te 3x tjedno od 7,30 - 10 sati jer su radili na 

dvije lokacije. U 2020.godini je ostvareno 1390 usluga liječnika opće medicine. 

Ukupno je 17 korisnika bolovalo  od dijabetesa. Od toga, tri korisnika su bila na 

inzulinskoj terapiji, deset  na terapiji antidijabeticima te četiri korisnika samo na dijabetičnoj 

dijeti. GUK se dijabetičarima na inzulinskoj terapiji mjerio 2-4 x dnevno, a ostalim 

dijabetičarima 1x mjesečno, 1x tjedno, a po potrebi i češće. 

Uz dijabetične dijete u Domu je bilo i 8 korisnika na žučnoj i ulkusnoj dijeti te jedna 

korisnica na bezglutenskoj prehrani. Za korisnike sa poremećajem žvakanja i gutanja, 

pripremali su se potpuni kašasti obroci. 

U 2020. godini GUK je izmjeren 3546 puta. Dijagnostičke trakice su se ostvarivale putem 

doznaka HZZO-a kao i sav ostali materijal  koji je bio potreban za kontrolu. 

U Domu su se također vršila previjanja rana različite etiologije. Za to su se koristile 

obloge za rane koje korisnici ostvaruju putem doznaka HZZO-a. U Domu je ukupno 

ostvareno 537 previjanja. 

Lijekovi su se primijenjivali peroralnim, parenteralnim putem i preko kože i sluznica. 

Ukupno je lijek (razne kreme, kapi) preko kože, sluznica primijenjen 2455 puta, a 

parenteralnim putem je primijenjen 3000 puta.  

Također je ostvareno ukupno 4805  usluga kupanja korisnika samostalno i onih koji to ne 

mogu obaviti sami. 

Ishodovano je 121 doznaka za ortopedska pomagala i to 34 doznake za dijabetes, 81 

doznaka za program inkontinencije te 6 doznaka za tretiranje rana. 

O psihičkom stanju korisnika se brinuo specijalist psihijatar dr Petar Moscatello koji je 

ordinirao mjesečno u Domu a po potrebi obavljao i telefonske konzultacije. 
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Korisnici su koristili mogućnost cijepljenja protiv sezonske gripe putem HZJZ jednom 

godišnje, u  2020.godini  ostvareno je 48 cijepljenja protiv gripe. 

Krvni tlak se kroničnim bolesnicima mjerio jednom tjedno te i svakodnevno, a u 2020. 

godini je ta usluga izvršena 1526 puta. 

Tijekom godine je bilo ukupno 20 hospitalizacija  i to u siječnju dvije,  veljači dvije, 

ožujku dvije, svibnju osam, lipnju dvije i srpnju četiri.  Hospitalizacije su bile na internom 

odjelu, psihijatriji, infektologiji, kardiologiji te OHBP opservacija. 

Jedan je korisnik u ožujku premješten u Hospicij u Rijeci, a jedan korisnik je svojevoljno 

napustio Dom i nastavio živjeti sam. 

Na psihijatrijskom produženom liječenju zbog pogoršanja psihičkog stanja  je 

hospitaliziran je jedan korisnik.  

U 2020. godini umrlo je 8  korisnika. 

 

 

 

 

Njega i briga o zdravlju 2020.g

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac UKUPNO

Primj.lijeka preko kože i sluz. 186 174 186 237 264 199 186 186 214 241 196 186 2455

RR 118 151 145 129 123 171 124 150 135 143 104 33 1526

GUK 325 307 336 216 320 297 286 288 286 294 297 294 3546

Kupanja 367 385 425 385 394 392 422 446 424 418 377 370 4805

Previjanja 48 46 61 63 62 44 25 19 44 61 43 21 537

Cijepljenje protiv gripe 48 48

Primjena lijeka parenter. 281 264 283 175 278 245 244 237 244 252 244 253 3000

UKUPNO USLUGA 1325 1327 1436 1205 1441 1348 1287 1326 1347 1409 1309 1157 15917

NJEGA I BRIGA O ZDRAVLJU

UMRLI SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

2020

1 1 1 1 1 3 8

HOSPITALIZIRANI SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

2020

1 1 1 4 1 2 10

Kirurgija 1 1 2
Psihijatrija 2 2

Infektologija 1 1

Interna 1 1

Kardiologija 1 1 2

Hospicij-premještaj 1 1

OHBP 1 1

UKUPNO 2 2 2 8 2 4 20
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Njega i briga o zdravlju-pregledi i pretrage u 2020 godini.

SIJEČANJ VELJAČA OŽUJAK TRAVANJ SVIBANJ LIPANJ SRPANJ KOLOVOZ RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC UKUPNO

Rtg 1 1

Kirurg 2 1 1 1 1 6
Stomatolog 1 4 5
Kardiolog 1 1 1 2 5

Hitni tr.opservacija 1 1

UZV 1 1

PZZ 110 156 110 132 129 84 98 87 100 126 136 122 1390
Lab.i druga testiranja 5 2 1 19 10 1 8 1 6 5 9 38 105

UKUPNO 119 163 114 151 139 86 107 89 109 132 145 160 1514

Njega i briga o zdravlju -ortopedska pomagala 2020. g.
Količina po doznakama

MJESEC 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. UKUPNO

Dijabetes

2 6 3 9 2 2 3 4 3 34

Pomagala za

inkontinenciju 9 8 7 5 10 6 6 8 7 7 2 6 81

Pomagala za 

tretiranje rana 1 2 1 1 1 6

UKUPNO 12 16 8 9 20 6 8 10 7 10 6 9 121
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3. Izvješće o radu socijalnog radnika 

 

 U Domu  za  odrasle osobe „Sv. Nedjelja“ Nedešćina  poslove  socijalnog rada 

obavljala je jedna socijalna radnica koja je u srpnju imenovana voditeljicom Stručne cjeline 

psihosocijalnog rada i rehabilitacije. 

Na dan 31.12. 2020.  godine  u domu je smješteno 58 korisnika od čega je 32 muških i 

26 ženskih korisnica. U stacionarnom djelu smješteno je 12 korisnika, a u stambenom dijelu 

46 korisnika. 

 Za rad s korisnicima korištena je kancelarija socijalnog radnika, a po potrebi i druge 

prostorije Doma.  Rad je organiziran od 7 do 15 sati od ponedjeljka do petka. 

 Stručni rad 

Neposredan stručni rad s korisnicima provodio se stalno, svakodnevno radi 

zadovoljavanja njihovih osnovnih kao i specifičnih potreba svakog korisnika. 

Individulni rad se koristio za svakodnevni rad i praćenje korisnika, pružanje        

pomoći i rješavanje konflikata među korisnicima, provođenje savjetodavnog rada s 

korisnicima, kao i kroz rad s novim korisnicima radi pomoći u adaptaciji na nove životne 

uvjete. 

Suradnja sa stručnim radnicima Doma 

Suradnja sa stručnim radnicima Doma služila je pravilnom planiranju, provedbi i 

evaluaciji individualnog plana za svakog korisnika. Suradnja se tijekom 2020.g. odvijala kroz 

slijedeće: sudjelovanje u radu Stručnog tima (9 puta tijekom 2020.g.), sudjelovanje u radu 

Stručnog vijeća (2 puta), skup korisnika (43  puta), sudjelovanje u radu Komisije za prijem i 

otpust korisnika (9 puta), sudjelovanje u izradi individualnih planova korisnika (kontinuirano 

tijekom godine), konzultacije sa stručnim radnicima (kratke dnevne konzultacije o tekućim 

događajima). 

 Aktivnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena korisnika 

Korisnici imaju izraženu potrebu za druženjem i zabavom, stoga je organiziranje 

aktivnosti provođenja slobodnog vremena značajno. Aktivnosti su se provodile s ciljem 

poboljšanja tjelesnog i psihičkog zdravlja, a organizirane su da potiču prilagodbu ponašanja i 

aktivno sudjelovanje pojedinca poštujući njegove potrebe. 

Aktivnosti su se u 2020.g. uglavnom odvijale u Domu i dvorištu Doma obzirom na 

povremene zabrane izlazaka korisnika. 

Sudjelovanje u aktivnostima organiziranog provođenja slobodnog vremena korisnika 

socijalna je radnica realizirala kroz slijedeće: sudjelovanje u proslavama državnih i vjerskih 
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blagdana, te obilježavanje značajnih datuma, sudjelovanje u proslavama rođendana korisnika i 

izradu plakata i čestitki (kontinuirano tijekom godine), priprema i sudjelovanje na Sv. Misi (4 

puta tijekom 2020.g.- cca 25 korisnika), sudjelovanje u organizaciji maskenbala (8 korisnika), 

odlazak na kavu i sladoled u Labin, odlazak na sahranu korisnicima (4 puta), odlazak na 

Općinski sud u Opatiji (3 puta sa 3 korisnika), odlazak na MUP Labin radi ishodovanja 

dozvole boravka (2 puta za 4 korisnika) te ishodovanje osobne iskaznice (1 put).  

 

Ostali poslovi direktnog socijalnog rada s korisnicima 

Svakodnevni nadzor i praćenje korisnika, pružanje pomoći i podrške korisniku, pomoć 

pri rješavanju kriznih situacija i konflikata među korisnicima, provođenje savjetodavnog rada, 

poticanje i održavanje kontakta i suradnja s članovima obitelji i skrbnicima korisnika, 

priprema korisnika za posjete djelatnika CZSS, ostalih gostiju te posjete rodbine, individualni 

razgovori s članovima  obitelji i skrbnicima te davanja informacija o korisniku, individualni 

rad s novim korisnikom radi pomoći u adaptaciji na nove živote uvjete. 

 Grupni rad tijekom godine koji se koristio u svrhu povećavanja socijalne interakcije 

među korisnicima za razvoj zajedništava i suradničkih odnosa. 

 

 Poslovi stručnog socijalnog rada 

Poslovi stručnog socijalnog rada - kontinuirano praćenje korisnika s ciljem zaštite 

njihovih prava i interesa. odvijao se kroz slijedeće: stručni rad na poslovima pripreme i  

prijema novog korisnika (4 novih korisnika u 2020.g.), odlazak na sahranu  korisnicima 

(prisustvovali na 4 sahrane), praćenje korisnika s aspekta zaštite njihovih prava i interesa kao 

i zaštite cjelokupnog integriteta njihove lličnosti (svi korisnici - kontinuirano), odlazak s 

korisnicima na stomatološke i liječničke  specijalističke preglede (prema potrebi), premještaj 

korisnika unutar doma, praćenje racionalnog trošenja novca (svi korisnici - prema potrebi). 

  

Vođenje propisane stručne dokumentacije i suradnja 

Tijekom 2020.g. vodila se slijedeća propisana stručna dokumentacija koja je  služila 

pravilnom planiranju i evaluaciji rada s korisnikom: praćenje propisa  socijalnog rada - 

kontinuirano, izrada godišnjeg plana rada za 2021. godinu i godišnjeg izvješće o radu za 

2020.g.            

Suradnja socijalnog radnika odvijala se kontinuirano tijekom godine, po potrebi kroz:    
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izravni, telefonski i pismeni kontakt s djelatnicima  nadležnih CZSS, izravni, telefonski i 

pismeni kontakt s djelatnicima srodnih ustanova i usmeni kontakt s liječnikom obiteljske 

medicine, liječnikom psihijatrom i stomatologom. 

         

 Evaluacija i stručno usavršavanje 

Evaluacija rada se provodila kroz sastanke stručnog tima i pisanje godišnjeg izvješća o 

radu socijalnog radnika. 

Stručno usavršavanje socijalnog radnika provodilo se u 2020.g. kroz prisustvovanje na 

dvodnevnom skupu "Socijalna podrška i osnaživanje u području mentalnog zdravlja"  10. i 

11. ožujka 2020.g. u Pakracu. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izvješće o radu radnog terapeuta 

 

Prema planu i programu rada radne terapeutkinje (dnevni, mjesečni, godišnji) za 2020. 

godinu kroz individualni, individualizirani i kroz rad u grupi sa korisnicima relizirane su 

razne aktivnosti svakodnevnog života koje podrazumijevaju ponajprije:  

 aktivnosti samozbrinjavanja (praćenje i poticanje, održavanje navika oko 

osobne higijene i urednosti sobe),  

 aktivnosti produktivnosti (održavanje grupe za čišćenje okoliša i prostora 

unutar Ustanove, dežurstva na kapiji korisnika te ostali sitni poslovi,  

 aktivnosti slobodnog vremena (organizacija i vođenje kreativnih radionica, 

literarne skupine, sportsko - rekreacijskih aktivnosti, organizirani odlasci na 

kavu, šetnje, more, organizirano gledanje filmova, pripreme za Domoples, 

Domosong, vođenje društvenih igara, organizacija turnira u šahu i briškuli, 

sportska događanja - jutarnje vježbe, boćanje, nogomet,… 

Sve su navedene aktivnosti organizirane u skladu sa mogućnostima i željama 

korisnika. 

 

 



 

11 
 

Pored navedenog realizirano je i slijedeće: 

 svakodnevni nadzor i praćenje korisnika (obilazak, razgovor, podrška, 

motivacija za aktivnosti svakodnevnog života, učenje i savladavanje i/ili 

održavanje aktivnosti), 

 poticanje i održavanje kontakta sa članovima obitelji i skrbnicima,  

 organizacija i priprema korisnika za kulturno - zabavna i sportska događanja 

unutar i izvan institucije, 

 obilježavanje praznika i određenih dana (Božića, Uskrsa, Dan žena, Dan 

satrijih, Dan obitelji, Valentinovo,…), 

 Sudjelovanje na Sv. Misi i mjesečna organizacija proslave rođendana, 

 Sudjelovanje na sastanku korisnika (tjedno), 

 Sudjelovanje i suradnja s ostalim stručnim i drugim radnicima Doma (Stručni 

tim, Stručno vijeće, Komisija za prijem i otpust,…), 

  vođenje propisane dokumentacije, 

 nabava materijala za radnu okupaciju korisnika i kulturno zabavne aktivnosti, 

 ostali poslovi po nalogu ravnatelja. 

 

Mnoge aktivnosti se nisu mogle realizirati zbog epidemiološke situacije uzrokovane 

epidemijom COVID 19. 
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5. Izvješće o financijskom poslovanju 

 

Financijsko-računovodstveni i administrativni poslovi obuhvaćali su poslove vezane 

uz redovnu djelatnost, a to su slijedeći poslovi: vođenje računovodstva, knjiženje i obračun, 

analiza i izrada kalkulacija, elektronska obrada podataka, redovite i izvanredne inventure, 

poslovi plaćanja, obračun i isplata plaća radnicima, izdavanje rješenja, potvrda i odluka, 

strojopis, umnožavanje, uvezivanje, evidentiranje, arhiviranje i drugo, i ostale opće poslove, 

te izvanredne poslove.  

Osnovna djelatnost Doma za odrasle osobe „Sv. Nedelja“ Nedešćina u 2020. godini 

financirala se iz Državnog proračuna putem Minstarstva za demografiju, obitelj, mlade i 

socijalnu politiku te od plaćanja opskrbnina korisnika. Financijsko poslovanje u protekloj 

godini odvijalo se na temelju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 

2020. godine. 

Financijsko poslovanje Doma odvijalo se u skladu s odgovarajućim propisima: 

Zakonom o proračunu (NN 87/08), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2014. 

godinu (NN 139/12), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 

110/10), Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 

32/11) te ostalim propisima. 

U Domu je tijekom 2020.g. opremljen dnevni boravak korisnika u prizemlju sa novim 

dnevnim foteljama i stolićima, sa novim stolicama opremljena je blagovaona korisnika i 

prostori za druženja na muškom i ženskom odjelu opremljeni su sa foteljama i stolićima. 

Također je opremljen dio soba na ženskom odjelu sa novim krevetima, noćnim ormarićima, 

ormarima, stolicama i stolovima kao dopuni postojećoj opremi. Za svo navedeno opremanje 

dobivena je suglasnost za nabavu od strane nadležnog Ministarstva (nakon provedenog 

natječaja jednostavne nabave i po dobivanju ponude i odabiru najpovoljnije). 

Od tekućeg održavanja ustanove utrošena su puno veća sredstva od planiranih za 

zaštitnu opremu i higijenskih materijala koji je bio neophodan za korištenje, propisan u 

uputama za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 za pružatelje socijalnih usluga.  

Donacija koju je Dom zaprimio od fondacije istarskih građana koji žive u americi 

krajem 2020.g. utrošena je u listopadu za sanaciju krovišta (crijepova i limenog dijela krova) 

na krovištu terase iznad odjela pojačane njege (stacionar). 

Od vlastitih je sredstava sanirano krovište (crijepovi i limeni dio krova) na krovištu 

terase iznad ulaza u Dom i iznad male blagovaone. 
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Krajem 2020.g., nakon provedenog natječaja nabave i odabira najpovoljnijeg 

ponuđača, sklopljen je ugovor i započeta rekontrukcija lifta što se planira realizirati u 2021.g. 

Za navedeno je dobivena suglasnost za nabavu od strane nadležnog Ministarstva. 

Krajem 2020. g. dobivena je donacija od strane općinskih vijećnika Općine Sveta 

Nedelja u iznosu od 10.355,21 kn za obnovu ambulante liječnika obiteljske medicine u 

prostoru Doma. U suradnji sa Općinom Sveta Nedelja realizirati će se navedeno tijekom 

2021.g. 

 

Financijsko poslovanje ustanove iskazivalo se u financijskim izvještajima, i to: 

Izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac: PR-RAS, Bilanci i 

Izvještaju o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - Obrazac P-VRIO. Obrazac 

PR-RAS ustanova je dužna izraditi za godišnje i polugodišnje razdoblje, Bilancu i P-VRIO 

za godišnje razdoblje poslovanja, a na kraju prvog i trećeg kvartala izrađivao se Izvještaj o 

prihodima i rashodima korisnika proračuna - Obrazac: S-PR-RAS. Ustanova u svom 

poslovanju nije ostvarivala dobit, već su njezini prihodi i rashodi uravnoteženi. 
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6. Izvješće COVID 19 

 

Cijela 2020. g. obilježena je epidemijom COVID 19. Dom je tijekom cijele godine 

provodio propisane mjere, upute i preporuke za sprečavanje i suzbijanje epidemije COVID 19 

za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi. Također se, obzirom na sve navedeno 

pojačano surađivalo sa liječnikom obiteljske medicine i sa nadležnim epidemiologom. 

U tri je navrata provedena kontrola provođenja propisanih mjera u Domu od strane tima 

koji je imenovan od stožera civilne zaštite Istarske županije. Surađivalo sa nadležnim 

stožerom civilne zaštite oko pomoći za nabavu neophodne zaštitne opreme. 

 

Tijekom 2020.g. redovito su se testirali korisnici sa simptomima COVID 19; PCR testovi 

tijekom cijele godine te od prosinca brzi antigenski testovi. Također su se redovito, sukladno 

uputama i preporukama testirali radnici (kod pojave simptoma, kod povratka na rad nakon 

višednevne odsutnosti te po potrebi, u dogovoru sa nadležnim epidemiologom).  

U Domu je tijekom cijele godine bilo zaraženo 7 korisnika i 4 radnika. 

Obavljeno je ukupno 20 PCR testiranja i 11 brzih antigenskih testiranja korisnika te 16 

brzih antigenskih testiranja radnika. 
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