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GODINI OD I - XI MJESECA

U radu Komisije za pr\jem i otpust korisnika Doma u prvih 5 sjednica

sudjeloval asuZdlana: glavna medicinska sestra i socijalna radnica CZSS Cres-Losini,

zbog duLeg bolovanja socijalne radnice Doma. ostale sjednice sazivala je i

sudjelovala je socijalna radnica Doma'

U navedenoj tablici prikazanle kronolo$ki redoslijed sjednica i broj prispjelih zahtjeva

za smjestaj od 1. do 11' mjeseca2020' godine

U razdoblju od 1. do 11. mjeseca 2020.9' odtLanoje deset Komisija zapr\Lem i otpust

korisnika o kojima su sastavljeni zapisnici, donesene su odluke o usvajanju, odbijanju

zahtjeva,odluke o prioritetnom smjeStaju ili su traZene nadopune zahtjeva i svi koii su

zadovoljavali uvjete stavljeni su na LiLstu dekanja. U mjesecu listopadu imali smo

Redni
broj Datum odrZavanja

sjednice
Broj sjednice Broj zahtj ev^ z smje5taj

I 0g.sijednja 2020. 1. sjednica 5

2. l4.sijednja 2020. 2. siednica 1

113. sjednicaJ ll.veljade 2020.

4. 10. oZujka 2020. 4. sjednica
aJ

5. L lipnja 2020. 5. sjednica 6

6. 6. kolovoza2020. 6. sjednica 10

n 14. rujna 2020. 7. sjednica 5

4
8 12. listopada2020. 8. sjednica

9. 29. listopada2020.
(izvanredna sjednica)

9. sjednica 1

10. 10. studenog2}2}. 10. sjednica 4



rzvanrednu sjednicu zbog hitnog smje5taja korisnika temeljem rje5enja cZSS, ali i

slobodnog mjesta u stambenom odjelu Doma'

U ovom razdoblju razmatrano je ukupno 50 zahtjeva za smjestaj . Za 20 korisnika

smjestaj je ffaLen od strane CZSS temeljem rje5enja, a ostale korisnike 30 temeljem

ugovora o smjestaju. Od ukupnog broja zahtjeva,34 se odnosi na osobe Zenskog spola,

a 16 se odnosi na osobe mu5kog spola. Najvi3e zahtjeva usmjereno je zajedinicu

pojadane njege, ukupno njih 40, dok je samo 10 zahtjeva zastambeni dio Doma'

Sedam (7) zahtjeva su odbij ena zakorisrrike koji ne ispunjavaju uvjete po Pravilniku

(5 zahdeva podnesena od strane CZSS - detvero (4) nema navr5enih 65 godina Livota,

jedna (2) osoba boluje od bolesti koja moZe ugroziti zdrastveno stanje i sigurnost

drugih korisnika (psihijatrijska dijagn oza), a jedan (1) zbog nepotpune dokumentacije'

prema stupnjevima usluge koju korisnici trebaju imali smo sljedece zahtjeve'.

I stupanj - 9 korisnika; II stupanj - 6 korisnika;

III stupanj -22 korisnika; IV stupanj - 13 korisnika;

Navedena tablica prikazuje broj prijema i otpusta korisnika od sijednja do rujna 2020.

sod.:

Tijekom ovoga razdoblja20 korisnika je smjesteno u Dom, L8 korisnika je preminulo,

dok je ukupno 7 korisnika iselilo iz doma zbog sporazumnog raskida ugovora o

MJESEC PRIJEM OTPUST
lista dekanja Od toga po

prioritetu
umrli samovoljni otpust

siiedani 3 0 1 1

veliada 0 0 2 0

oZujak 2 0 1 1

travanj 0 0 2 1

svibanj 0 0 2 0

lipanj 4 0 3 3

srpanj 0 0 0 0

kolovoz 3 1 1 0

rujan 2 1 1 0

listopad 4 1 5 1

studeni 2 2 0 0

ukupno 20 5 18 7



smjestaju (razlog su uglavnom bile epidemioloske mjere zbog covlD-19 virusa )'

Nakon raskida ugovora korisnici su se vratili u svoje obitelji. Jedan korisnik koji je

traLio samovoljni otpust bio je smjesten temeljem rjesenja CZSS Cres Losinj'

Razlika u broju primljenih i otpustenih korisnika se izjedna(ila, ali moram napomenuti

da trenutno u matidnoj kudi u Velom LoSinju imamo 6 slobodnih mjesta u stambenom

odjelu (potkrovlje objekta-c - 4 slobodnamjestai objekt-B II' Kat-2 slobodna

mjesta).

Ukupni kapacitet Doma je 93 korisnika na obje lokacije, a trenutno u Domu imamo 87

korisnika. p.azlozisu samoizolacijska soba prema uputama za spte(av-j" i suzbijanje

epidemije covlD-19 te odgodeni smjestaji od strane pokretnih korisnika (I' stupanj

usluge). Korisnici I. stupnja sa Liste dekanja nekoliko puta u ovom razdoblju su

pozvan\na smjestaj, medutim konstantno odgadaju i nisu spremni za dolazak u Dom

(razlozisu covlD-19, ponudene sobe irnaju zajednidki wc i kupaonu sa ostalima na

katu ili nisu jo5 spremni za dolazaku Dom)

Prioritetni prijemi po vrsti prioriteta za smjestaj smjesteni u ovom razdoblju su:

1. temeljem rjesenja centra za socijalnu skrb - primljena na smjestaj 4 korisnika

2. temelje m zakonao branitelj tma iz Domovinskog rata i dlanova njihovih obitelji -
primljena na smjestaj 1 korisnica

3. osoba starija od 90 godina - primljena na smjestaj 1 korisnica

Na listi dekanja na dan 7.12.2020. godine imamo 53 kandidata - od toga njih 13 za

I. stupanj usluge, a 40 od II.-IV. stupnja usluge. Jedanaest (11) korisnika dekaju

smjestaj u jednokrevetnim sobama, sedam (7) korisnika dekaju smjestaj u

dvokrevetnim sobama, detiri (4) korisnika nisu s podrudja PGZ-a' a dva (2) korisnika

imaju sklopljen ugovor o doZivotn om uzdtLavanju, Devet (9) korisnika deka smjestaj

u Dislociranoj jedinici u Cresu'

Prilikom punjenja kapaciteta doma, postoje pote5ko6e' kao Sto se i u pro5loj godini

naglasavalo u vise navrata.Konstantno se pojavljuje problem popunj avanja stambenog

odjela za pokretne korisnike. Korisnici koji su na Listi dekanja koji su sposobni brinuti

sami o sebi ( stambreni dio -1. stupalj) ne Zele do6i u Dom kada ih se pozove na

smjestaj prema redoslijedu Liste dekanja'



Komisija zaprijem i otpust korisnika rjesava i zahtjeve zapomoc i njegu u ku6i

tj dostavu obroka u ku6u korisnika. Takvi zahtlevi se rjesavaju odmah nakon

zaprimanja, urazdoblju od 1. do 11. mjeseca ove godine zaprimlli smo 12 takvih

zahtjeva- 9 Veli Lo5inj i 3 Cres. U ovom razdoblju 16 korisnika je prekinulo uslugu

dostave obroka - 13 u Velom Lo5inju i 3 u Cresu, a razlozi su samovoljni odustanak

(njih 11), smje5taj u Dom (1) ili smrt korisnika (njih 4).

Ukupno u Domu na dan 7.12.2020. opskrbljujemo 43 korisnika obrokom u Velom

Lo5inju i 12 korisnika u Cresu.
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