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Z A P I S N I K  

4. sjednice VIJEĆA SENIORA PGŽ održane dana 4. prosinca 2018. godine 
 
 

Sjednicu je u 12,00 sati otvorio predsjednik Dinko Tamarut. 
Sjednici su bili nazočni članovi Vijeća: Dinko Tamarut, predsjednik VS, Dragutin Vrus, 

zamjenik predsjednika VS, Sonja Brozović-Cuculić, članica VS, Elena Dorčić-Spatola, 
članica VS, Tomislav Blažić, član VS, Vilim Klobučar, član VS, Ivan Skender, član VS, Ivan 
Kruljac, član VS.   
  Ostali nazočni: Vinko Štimac, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade. 

Predsjednik utvrđuje da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje na sjednici. 
Predsjednik je predložio dnevni red iz poziva za sjednicu. Jednoglasno je usvojen 

sljedeći 
 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Vijeća seniora, održane 19. 6. 2018. 
2. Aktualnosti iz područja skrbi o starijim osobama na županijskoj razini 
3. Razno 

 
Točka 1. 

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Vijeća seniora. 
Na zapisnik nije bilo primjedbi pa je isti jednoglasno usvojen. 
 

 
Točka 2. 

Aktualnosti iz područja skrbi o starijim osobama na županijskoj razini 
Predsjednik Vijeća pozvao je prisutne na razmjenu iskustava i aktualnih pitanja iz 

područja skrbi o starijim osobama na županijskoj razini. Podsjetio je na dobro prihvaćen 
program pomoći u kući u nekim dijelovima Županije (npr. Gorskom kotaru), pa ga interesira 
mišljenje članova o mogućnosti širenja istog i u drugom lokalnim sredinama.       

Član Vijeća Ivan Kruljac pita za razlog smjene ravnatelja Doma za starije osobe „Mali 
Kartec“ Krk. Odgovoreno je da se ne radi o smjeni jer je ravnatelj sam zatražio razrješenje sa 
dužnosti, te je imenovan vršitelj dužnosti ravnatelja, a u zakonskom roku provest će se 
natječaj za imenovanje ravnatelja. 

Povela se rasprava o provedbi programa pomoći u kući za starije osobe u lokalnim 
sredinama, potaknuta informacijom o pokretanju programa „Zaželi“ financiranim od strane 
ministarstva. Članovi Vijeća pozdravljaju ovu inicijativu, ali i izražavaju zabrinutost po pitanju 
održivosti jer je projekt u trajanju od dvije godine, te se postavlja pitanje daljnjeg financiranja. 

Članica Vijeća Elena Dorčić-Spatola smatra da se u pružanje skrbi za starije osobe 
treba uključiti mlade kroz sustav volontiranja koji je u našoj zemlji nedovoljno razvijen.  

  Članica Vijeća Sonja Brozović-Cuculić ističe dobra primjer rada gerontodomaćica na 
području Grada Kastva koje taj posao kroz Udrugu umirovljenika Kastav većinom obavljaju 
volonterski.     

Član Vijeća Dragutin Vrus zadovoljan je s provedbom programa pomoći u kući na 
području Grada Čabra, a istim je programom pokriven veliki broj samačkih kućanstava.  

Član Vijeća Ivan Kruljac naglašava da je osnovni problem u provedbi takvih programa 
naći odgovornog partnera u vidu udruge ili slične organizacije koje bi program provodila. Npr. 
već je u nekoliko navrata postojala inicijativa da se pokrene program pomoći u kući na 
području Općine Čavle, pa i putem udruge umirovljenika, ali bezuspješno.   

Član Vijeća Ivan Skender smatra da bi bilo dobro osmisliti osnivanje fonda za pomoć 
starijim osobama, na županijskim razinama, uz financijsku pomoć iz državnog proračuna, 
tako da bi pomoć mogla biti upućena onima kojima je to najpotrebnije.   

Članovi Vijeća složili su se da je imovinski cenzus za stjecanje prava na pomoć u kući 
preko centra za socijalnu skrb prenizak, tako da brojne starije osobe, bez obzira što imaju 
objektivno niske mirovine, opet ne mogu ostvariti to pravo jer prelaze cenzus.   
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Točka 3. 

Razno 
Pod ovom točkom predsjednik Vijeća ukratko je informirao članove Vijeća o 

održavanju završne konferencije projekta STAR – starost bez granica u kojem su sudjelovali 
Dom za starije osobe „Kantrida“ Rijeka i Županija, a kojoj je prisustvovalo nekoliko članova 
Vijeća. Ističe zadovoljstvo viđenim na konferenciji i pozdravlja buduće slične aktivnosti i 
projekte na tom planu. Također, izvješćuje članove Vijeća o obilježavanju Dana starijih osoba 
putem prigodne panel rasprave održane u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke.     
   

Sjednica je zaključena u 13,30 sati. 
  
 

       


