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Razrada ideje i stvaranje nove 

socijalne usluge u zajednici

 Veljača 2018.-sastanak svih dionika uključenih 

u pripremu novog projekta, na inicijativu ISU i 

načelnika šest općina 

 Dogovoreno mapiranje potreba socijalnih 

usluga u zajednici u suradnji sa tvrtkom 

„Institut” iz Zagreba sa kojim GDCK Pula već 

surađuje 

 Edukacija volontera ISU za mapiranje terena i 

popunjavanje upitnika 



Mapiranje potreba socijalnih 

usluga na području šest 

općina

 Područje općine Marčana, Barban, Svetvinčenat, 
Medulin,  Ližnjan, te grada Vodnjana tijekom svibnja 
2018. provedeno je mapiranje potreba socijalnih usluga 
za stariju životnu dob

 GDCK Pula provelo je mapiranje na terenu uz pomoć 
volontera i članova ISU sa tih područja.

 Rezultati su nam dali jasnu sliku o konkretnim socijalnim
potrebama, koji su nam slijedeći koraci u pripremi novih
socjlanih usluga.



 U mapiranju potreba sudjelovalo je ukupno 196 osoba, 

od čega 67 muškaraca i 129 žena

 181 osoba navela je da ostvaruje prihode od mirovine

 16 soba navelo je da ostvaruje prihode iz sustava 

socijalne skrbi

 30  izjavilo je da ima invaliditet, a od toga 16 osoba 

sa100% invaliditetom

Rezultati mapiranja potreba



Definirane usluge pomoći u 

kući

 Pomoć u kući pospremanje/pranje i sl. 

(kuhanje)

 Njega i higijena (kupanje, osnovno praćenje 

zdravstvenog stanja sl.)

 Dostava obroka 

 Prijevoz (trgovina, ljekarna, doktor…)

 Društvo u kući/odlazak u klub



Početak provedbe projekta 

01.10.2018. g

 Zaposlene- koordinatorica projekta  i dvije 

gerontodomaćice  

 Gerontodomaćice-obavljaju poslove u 

kućama korisnika, s koordinatoricom povezuju 

korisnike sa ustanovama , obiteljskim lječnicima 

i ostalim pružateljima usluga...



Izvještajno razdoblje

listopad – prosinac 2018.g

 ukupno su odrađene 332 posjete

 69 osoba je prihvatilo uslugu

 43 osobe su odbile uslugu

 3 osobe su u međuvremenu preminule

 2 osobe su smještene u starački dom



Izazovi na terenu



Izvještajno razdoblje

siječanj – ožujak 2019.g

 Na projektu sudjeluje 70 korisnika

 Ukupno je obavljeno 449 posjeta

 Izvršeno  je 644 usluga 

 6 osoba je preminulo



Izvještajno razdoblje        

travanj - lipanj 2019.g.

 Na projektu sudjeluje 79 

korisnika

 Obavljene su 494 posjete 

 Izvršeno je 710 usluga

 4 korisnika su preminula

 07.05.2019.g zaposlena 

je još jedna 

gerontodomaćica



Direktan rad s korisnicima 

uključuje

 Obavljanje kućanskih poslova u domu korisnika

 Održavanje osobne higijene u domu korisnika

 Uređenje okućnice

 Organiziranje prehrane

 Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba 
korisnika



Tijekom šestomjesečne  

provedbe projekta 

 Uključen je 101 korisnik

 Obavljena 1277 posjeta

 Prosječno 200 usluga mjesečno, ovisno o 
pojedinačnim potrebama



Suradnici na projektu

 Istarska stranka umirovljenika

 Istarska županija – UO za zdravstvo i socijalnu skrb

 Pročelnici za zdravstvo i socijalnu skrb općina 

 Humanitarna mreža grada Pule

 Sindikat umirovljenika Hrvatske Podružnica Pula

 Istarski dom zdravlja – patronažne sestre

 Ustanove socijalne skrbi

 Obiteljski liječnici

 Volonteri sa terena

 Gerontološki centar Vila Trapp

 Hrvatski zavod za zapošljavanje



Rad na projektu u GDCK Pula

 Tjedni sastanak zaposlenica na projektu-supervizija

 Tjedno planiranje radnih aktivnosti

 Individualni planovi korisnika

 Vođenje evidencije o pruženim uslugama-

gerontodomaćice (datum pružene usluge, opis 

usluge, potpis korisnika)



Osigurana sredstva:

 Trošak plaće gerontodomaćica, trošak plaće 

koordinatorice

 Trošak goriva prema obračunu putnog lista loko vožnje 

gerontodomaćice

 Trošak materijala za čišćenje i održavanje 

 Oprema za  gerontodomaćice (torba sa sredstvima za 
njegu, sredstvima za čišćenje i sredstvima za dezinfekciju 

ruku, rukavice)

 Bon  mobitel – mjesečno 70,00 kn

 Tečaj za njegovatelja



Što je gerontodomaćica?

 duša, kćer, prijatelj, 

prozor u svijet, sunce 

i još puno, puno 

više”....


