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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 2021. godinu, podnosi se Izvješće o radu Doma za 

odrasle osobe „Sv. Nedjelja“ Nedešćina za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. 

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 

rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. 

 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. 

  

 

1. KORISNICI 

1.1.Usluga smještaja 

U okviru smještaja Dom je tijekom 2021.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 2021. godine u Domu je bilo ukupno 63 korisnika smještaja i to 

12  korisnika u jedinici pojačane njege (funkcionalno potpuno ovisni korisnici) i 51 korisnik 

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

bili su u dobi od 30. do 86. godine života.  

Tijekom 2021. godine  otpušteno je ukupno 6 korisnika smještaja; 5 korisnika zbog 

smrti i 1 korisnica koja je premještena u drugu ustanovu. 

 Zaprimljeno je 112 zahtjeva za smještaj te je izvršen prijam 11 nova korisnika.  
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Tijekom 2021. godine redovito su se vršili sastanci Skupa korisnika, u prosjeku 

jednom tjedno. 

 

1.2.Usluga pomoći u kući -organiziranje prehrane -dostava gotovog 

obroka 

Sukladno čl. 80 Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 

130/17, 98/19, 64/20, 138/20), a po prethodno dobivenoj licenciji od strane Istarske županije,  

Dom je u 2021.g. započeo sa pružanjem izvaninstitucijske usluge Pomoći u kući u vidu 

organiziranja prehrane - dostave gotovog obroka.  

Pomoć u kući priznaje se starijoj osobi kojoj je prema procjeni centra za socijalnu skrb 

potrebna pomoć druge osobe, osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili 

osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge 

osobe i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna 

pomoć druge osobe. 

 

Na dan 31.12. 2021.g. uslugu dostave obroka koriste 4 korisnika. Kroz 2021.g. uslugu 

je koristilo ukupno 7 korisnika, 3 korisnika prestala su koristiti navedenu uslugu  (1 korisnik 

je sam podnio zahtjev za prestanak, 1 korisnik je ostvario pravo na mirovinu i nije više 

zadovoljavao uvjete, 1 korisnica je umrla). 

 

 

 

 

2. RADNICI 

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. 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. 
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Na dan 31.12. 2021. u Domu je ukupno bilo zaposleno 29 radnika, 26 radnika na 

neodređeno radno vrijeme, ravnatelj na određeno radno vrijeme i 2 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 stručni radnik II vrste-medicinska sestra, 4 

medicinske sestre SSS te 8 njegovateljica. Dvije su radnice zaposlene na poslovima njege kao 

zamjena za dulje bolovanje odsutnih radnica. 

Na dan 31. prosinca 2021.g. na bolovanju se nalaze: viša medicinska sestra, 2 medicinske 

sestre, 4 njegovateljice i radna terapeutkinja. 

 

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

3 kuhara/kuharica, 2 servirke - pomoćne radnice u kuhinji, 2 spremačice, 1 kućni majstor – 

ekonom i 1 pralja – glačara.  

 

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

voditelja računovodstva, druga kao računovodstveni referent),  socijalna radnica i radna 

terapeutkinja te ravnateljica Doma. 

 

Stručno vijeće kojeg je u 2021. godini činilo 7 radnica Doma (socijalna radnica, radna 

terapeutkinja, glavna sestra i 4 medicinske sestre) održalo je ukupno  4 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; dogovaralo se o načinu rada te o  

provođenju slobodnog vremena unutar Doma obzirom na epidemiju i rizike od izlaska. 

 

Kroz godinu u Domu nije bilo organiziranih većih posjeta također zbog epidemije 

COVID 19. U posjeti su korisnicima osim skrbnika i članova uže obitelji bili i socijalni 

radnici iz Centra za socijalnu skrb Rovinj, Mali Lošinj i Buje te organizacija Caritasa sa 

svećenikom koji je u prosincu održao ispovjed i Sv.Misu u Domu. 

 

Stručni radnici su se svakodnevno dogovarali odnosno tražili rješenja za rješavanje raznih 

situacija u Domu, a jednom tjedno, ponedjeljkom, održavani su sastanci s ravnateljicom radi 

dogovora oko realiziranja tekuće tjedne problematike te koordinacije u radu. 
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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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II. IZVJEŠĆE O RADU PREHRAMBENIH I  POMOĆNO TEHNIĈKIH 

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. 

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 63 korisnika i to 3 glavna obroka dnevno i tri 

međuobroka za dijabetičare. Pripremalo se 48 običnih obroka (od kojih određeni broj 

miksanih) i 15 obroka za dijabetičare. Jelovnike je izrađivala Komisija za prehranu 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. 

 Redovito su, radnim danima pripremani obroci -ručak u kuhinji za korisnike dostave 

gotovog obroka koje je dostavljao kućni majstor-ekonom tijekom godine, a u njegovom 

odsutstvu pomoćna radnica-pralja. 
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III. IZVJEŠĆE O RADU ODJELA PSIHOSOCIJALNOG RADA, 

REHABILITACIJE, NJEGE I BRIGE O ZDRAVLJU 

 

1. Izvješće o radu medicinskih poslova i poslova njege 

 

Na dan 31.12. 2021., sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih 

mjesta u Domu je ustrojen Odjel psihosocijalnog rada, rehabilitacije, njege i brige o zdravlju  

unutar kojeg su ustrojene dvije stručne cjeline:  Stručna cjelina psihosocijalnog rada i 

rehabilitacije i Stručna cjelina njege i brige o zdravlju. U Stručnoj cjelini njege i brige o 

zdravlju na dan 31.12. 2021.g. na neodređeno radno vrijeme zaposlene su: 1 stručna radnica II 

vrste medicinska sestra, 4 medicinske sestre i 8 njegovateljica. Na određeno radno vrijeme 

zaposlene su 2 radnice, njegovateljice, obje zamjene za dugotrajno bolovanje njegovateljica. 

Osim gore navedene 2 njegovateljice, na bolovanju se još nalazi stručna radnica II vrste-

medicinska sestra, 1 medicinska sestra i još 1 njegovateljica. 

Na dan 31.12 2021. godine u stacionarnom dijelu Doma, u jedinici pojačane njege i brige 

o zdravlju bilo je smješteno 12 korisnika, dok je u stambenom dijelu Doma bio smješten 51 

korisnik. 

Tijekom 2021.g. otpušteno je 6 korisnika (5 ih je umrlo, a 1 korisnica premještena je u 

drugu ustanovu). 

Tijekom 2021.g. primljeno je 11 korisnika, 3 korisnika primljena su u jedinicu pojačane 

njege i brige o zdravlju, a 8 korisnika primljeno je u stambeni dio Doma. 

O korisnicima je tijekom 2021.godine brinula liječnica dr.Patricija Pejić u ordinaciji dr. 

Anamarije Prepelec koja je nositelj ordinacije obiteljske medicine na specijalizaciji. 

Ordinacija je smještena u prostoru Doma¸ a liječnica  je ordinirala radnim danom prema 

rasporedu rada. U 2021.godini je ostvareno 1573 usluga primarne zdravstvene zaštite od 

strane liječnika opće medicine i to 135 u siječnju, 125 u veljači, 217 u ožujku, 152 u travnju, 

141 u svibnju, 139 u lipnju, 104 u srpnju, 124 u kolovozu, 112 u rujnu, 106 u listopadu, 104 u 

studenom i 114 u prosincu. 

Na dan 31.12. u Domu je 15 korisnika bolovalo  od dijabetesa. Od toga,  2  korisnika su 

bila na inzulinskoj terapiji, ostali su bili na terapiji antidijabeticima ili samo na dijabetičnoj 

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

dijabetičarima 1x mjesečno ili 1x tjedno te po potrebi i češće. Dijagnostičke trakice su se 

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

Na dan 31. 12. 2021. u Domu je bilo 8 korisnika koji boluju od epilepsije koji su se češće i 

detalnije pratili i kontrolirali.  
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Uz dijabetične dijete u Domu je bilo i  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 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 209 previjanja tijekom godine. 

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

Ukupno je lijek (razne kreme, kapi) preko kože, sluznica primijenjen 339 puta. Parenteralna 

terapija primjenjena je 70 puta. 

Na antibiotskom liječenju je tijekom godine bilo 15 korisnika i to 8 korisnika jednom, a 

sedam korisnika 2 i više puta. Ukupno je utrošena 31 doza različitih vrsta antibiotika. 

Korisnici su se kupali prema planu kupanja, samostalno, djelomično uz pomoć ili potpuno 

uz pomoć zdravstvenih radnika i radnika na poslovima njege i to najmanje jednom tjedno. 

Korisnici koji koriste pomagala za inkontinenciju kupani su najmanje jednom, a često i više 

puta dnevno.  

Krvni tlak se kroničnim bolesnicima mjerio najmanje jednom tjedno u 2021. godini i to za 

12 do 25 korisnika svaki tjedan. Jednom je korisniku radi pojačane kontrole krvni tlak 3 

mjeseca mjeren 3 puta dnevno, a dvoje korisnika kroz 2 mjeseca 2 puta dnevno. 

U Domu je napravljeno 85 vađenja krvi koja je poslana na laboratorijsku digjagnostiku i 4 

vađenja krvi realizirana su direktno u laboratoriju Doma zdravlja Labin. 

Kroz 2021. godinu ostvareni su slijedeći specijalistički pregledi korisnika: 2 pregleda kod 

liječnika urologa, 5 ginekoloških pregleda, 1 CT pregled, 2 mamografska pregleda, 2 pregleda 

na odjelu gastroenterologiju, 2 endokrinološka pregleda, ostvarene su 2 fizikalne terapije u 

Domu, 9 rendgen pregleda u bolnicama, 5 pregleda kod liječnika ortopeda, 5 UZV i 30 

stomatoloških pregleda.  

Liječnik specijalist psihijatar dr. Petar Moscatello dolazio je u Dom cca svaka 3 tjedna, 

ukupno 18 puta tijekom cijele 2021.g. Kod svakog dolaska liječnik je napravio obilazak svih 

korisnika te pregled korisnika koji su bili u potrebi za istim (cca 15 pregleda po dolasku, 

ukupno je ostvareno 228 pregleda). Liječnik je po potrebi bio na raspolaganju medicinskom 

osoblju i za telefonske konzultacije (ostvarene su 32 telefonske konzultacije sa liječnikom). 

Na psihijatrijskom liječenju zbog pogoršanja psihičkog zdravlja nije bio hospitaliziran niti 

jedan korisnik.  
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Korisnici su koristili mogućnost cijepljenja protiv sezonske gripe putem HZJZ jednom 

godišnje, u  2021.godini  ostvareno je 56 cijepljenja protiv gripe. 

Korisnici su se cijepili i protiv Covid 19, svi Pfizer cjepivom, uz prethodnu suglasnost 

skrbnika za korisnike koji su lišeni poslovne sposobnosti.  

Na dan 31. 12. 2021.g. od prisutnih 63 korisnika, ukupno je sa 3 doze cjepiva cjepljeno 37 

korisnika, a sa 2 doze cjepiva 19 korisnika. Zbog alergija nisu cijepljena 4 korisnika, a 3 su 

korisnika odbila cijepljenje. 

Od Covida 19 tijekom 2021.godine bolovalo je 20 korisnika, svi su bili pozitivni u 

siječnju 2021.g. Osim 1 hospitalizirane korisnice, ostali korisnici imali su blaže simptome.  

Tijekom cijele 2021. g. bila je hospitalizirana samo jedna korisnica i to u siječnju na 

odjelu infektologije OB Pula. 

U Stručnoj cjelini njege i brige o zdravlju vodile su se slijedeće evidencije: evidencija 

mjerenja glukoze u krvi (za 2 korisnice 4 puta dnevno, ostali dijabetičari po potrebi; dnevno i 

tjedno), evidencija previjanja (dnevno), evidencija primjene lijeka na kožu (dnevno), 

evidencija pijenja diuretika (dnevno), evidencija stolice za nepokretne i polupokretne 

korisnike, evidencija mjesečnice za korisnice (mjesečno), evidencija mjerenja krvnog tlaka 

(tjedno, po potrebi za pojedinog korisnika i više puta dnevno), liste kupanja korisnika 

(dnevno), evidencija dezinfekcije pribora za higijenu i kupatila (3x dnevno), evidencija 

obilaska i nadzora u noćnom dežurstvu (noću-svaka 2 sata), evidencija mjerenja temperature 

korisnika (2x dnevno svim korisnicima sukladno uputama protiv COVID 19), evidencija 

higijene prostora (dnevno-sukladno uputama protiv COVID 19). 

 

Za svakog korisnika pojedinačno se vodi terapijska lista koja se po potrebi mijenja u 

dogovoru sa nadležnim liječnikom, a ovisno o zdravstvenom stanju korisnika. 
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2. 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 2020. imenovana voditeljicom Stručne 

cjeline psihosocijalnog rada i rehabilitacije. 

Na dan 31.12. 2021.  godine  u domu je smješteno 63 korisnika od čega je 34 muških i 

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

51 korisnik. 

 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 2021.g. odvijala kroz 

slijedeće: sudjelovanje u radu Stručnog tima (29 puta tijekom 2021.g.), sudjelovanje u radu 

Stručnog vijeća (4 puta), Skup korisnika (48  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 2021.g. uglavnom odvijale u Domu i dvorištu Doma obzirom na 

epdiemiološku situaciju i pandemiju COVID-19. 

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 (9 

puta tijekom 2021.g.- cca 25 korisnika), sudjelovanje u organizaciji maskenbala (unutar 

Doma za pokretne korisnike), odlazak na kavu i sladoled u Labin, odlazak na sahranu 

korisnicima (2 puta), odlazak na sud sa pojedinim korisnicima (3 puta), odlazak na MUP 

Labin radi ishodovanja dozvole boravka (2 puta za 4 korisnika) te ishodovanje osobne 

iskaznice (za 3 korisnika).  

 

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 (11 novih korisnika u 2021.g.), odlazak na sahranu korisnicima 

(prisustvovali na 2 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 (30 pregleda u 2021.g.), 

premještaj korisnika unutar doma, praćenje racionalnog trošenja novca (svi korisnici - prema 

potrebi). 

  

Vođenje propisane stručne dokumentacije i suradnja 

Tijekom 2021.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 2022. godinu i godišnjeg izvješće o radu za 

2021.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. 

Tijekom 2021.g. socijalna radnica nije sudjelovala na stručnim usavršavanjima. 
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3. Izvješće o radu radnog terapeuta 

 

Tijekom 2021.g. na poslovima radne terapije radila je radna terapeutkinja na zamjeni 

za bolovanje zaposlene terapeutkinje do 31. ožujka. Od 1. travnja do 6. rujna na 

poslovima radne terapije radila je teraputkinja zaposlene na neodređeno u Domu, no 6. 

rujna ponovno odlazi na bolovanje do kraja 2021.g. kada na poslovima radne terapije nije 

bio zaposlen radnik, obzirom da se po dobivanju suglasnosti za zamjenu od strane 

nadležnog Ministarstva i po raspisivanju natječaja, nitko nije javio. 

 

Prema planu i programu rada radne terapeutkinje (dnevni, mjesečni, godišnji) za 2021. 

godinu (u mjesecima kada je u Domu bio zaposlen radnik na poslovima radne terapije) 

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, 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. 

 

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,…), 
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 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 vezane uz grupni rad s korisnicima te odlaske u zajednicu i 

aktivnosti organizirane izvan Doma nisu se mogle realizirati zbog epidemiološke situacije 

uzrokovane epidemijom COVID 19. 
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IV.  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 2021. 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 

2021. 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 ožujka i travnja 2021.g. napravljena rekonstrukcija lifta za što je 

dobivena suglasnost od strane nadležnog Ministarstva (nakon provedenog natječaja 

jednostavne nabave i po dobivanju ponude i odabiru najpovoljnije). 

Provedene su jednostavne nabave za prehrambene artikle (svježe voće i povrće, svježa 

jaja, kruh i pekarske proizvode, suhomesnati proizvodi i trajno mlijeko) i ostale prehrambene 

artikle te higijenski pribor i sredstva za čišćenje nakon čega su sklopljeni ugovori sa 

najpovoljnijim ponuđačima. 

Napravljen je projekt sustava za dojavu požara od strane tvrtke Novatec d.o.o. nakon 

čega je provedena nabava ponuda te po dobivanju istih kompletna je dokumentacija poslana u 

nadležno Ministarstvo. Isto je napravljeno obzirom da bi Dom kao javna ustanova trebao 

imati ugrađen sustav dojave požara posebno zbog specifičnosti funkcioniranja korisnika koji 

su smješteni u isti. 
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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.  

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 od kojeg su se novca u 2021. g. u suradnji sa Općinom Sveta Nedelja 

zamijenila 2 prozora u prostoru zgrade koji se koristi kao čekaonica doktorice. 

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-VRIOza 

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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4. DODATNE MJERE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 

 

 

Tijekom 2021. g. u Domu se provodio projekt Dodatne mjere zdravstvene zaštite 

financiran od strane Istarske županije posredstvom Upravnog odjela za zdrasvtvo i socijalnu 

skrb. 

Preko projekta Dodatne mjere zdravstvene zaštite financirali su se dolasci liječnika 

specijalista psihijatrije u Dom. Navedeno nam je izričito dragocjeno obzirom da Dom u 

okviru svoje osnovne djelatnosti ne pruža usluge liječnika psihijatra a zbog strukture 

korisnika navedeno je neophodno. Samo kod akutnih promjena zdravstvenog stanja predviđa 

se pregled korisnika te eventualna hospitalizacija na Odjelu psihijatrije Opće bolnice Pula 

(udaljenom 50ak km od Doma) ili Odjelu psihijatrije KBC-a Rijeka (udaljenom 60ak km). 

Redoviti kontinuirani obliasci liječnika specijalista psihijatrije i njegovi razgovori s 

korisnicima te eventualna korigiranja psihofarmakoterapije kroz telefonske konzultacije s 

istim od strane radnika stručne slažbe Doma doprinose smanjenju broja hospitalizacija i 

smanjenju "kriza" u ponašanju korisnika te samim time i njihovog boljeg i kvalitetnijeg 

funkcioniranja te boljeg i kvalitetnijeg funkcioniranja Doma. 

Liječnik psihijatar je kroz projekt Dodatnih mjera zdravstvene zaštite za 2021.g. obavio 

16 psihijatrijskih vizita. Prilikom svake vizite liječnik je obišao sve prisutne korisnike te 

ukupno obavio 228 pregleda korisnika i 32 telefonske konzultacije između dolazaka. 

 Tijekom 2021.g. na odjelu psihijatrije nadležne bolnice kao ni na produženom 

liječenju nije bio niti jedan korisnik. 
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5. IZVJEŠĆE COVID - 19 

 

Cijela 2021. g. obilježena je epidemijom COVID 19. i cijepljenjem veznim uz 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 

odnosno za pružatelje smještaja za osobe s invaliditetom i pružatelje izvanninstitucijskih 

usluga u sustavu socijalne skrbi (vezano uz dostavu obroka). Također se, obzirom na sve 

navedeno pojačano surađivalo sa liječnikom obiteljske medicine i sa nadležnim 

epidemiologom. 

Surađivalo se sa nadležnim stožerom civilne zaštite oko pomoći za nabavu neophodne 

zaštitne opreme posredstvom Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije. 

 

Tijekom 2021.g. redovito su se pratili korisnici uz svakodnevno mjerenje tjelesne 

temperautire i po potrebi, testirali korisnici sa simptomima COVID 19. Za testiranje radnika i 

korisnika koristili su se 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 i radnici bez COVID 

potvrda dva puta tjedno).  

U Domu je tijekom cijele godine bilo zaraženo 20 korisnika i 4 radnika. 

Obavljeno je ukupno 305 testiranja korisnika i radnika brzim antigenskim testovima. 

U organizaciji Doma obavljena su cijepljenja korisnika koja su se odvijala kroz cijelu 

godinu i koncem godine ukupno je 37 korisnika koji su cijepljeni sa 3 doze cjepiva, 19 

korisnika koji su cjepljeni sa 2 doze cjepiva i 7 necijepljenih korisnika (4 zbog alergija i 3 koji 

ne žele). 

Od svih zaposlenih radnika na dan 31.12.2021.g. 2 se radnika testiraju 2x tjedno obzirom 

da nemaju COVID potvrde, ostali su radnici cijepljeni i/ili preboljeli COVID tijekom 2021.g. 

 

 

 

Klasa:  

Urbroj:  

Nedešćina, 31. siječnja 2022. 

 

ravnateljica: 

 

Sabina Kliman,  

mag. soc. rada 


