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Potpisan ugovor za gradnju 'Hospicija Matošić' u
Splitu
Piše: Hina
Foto: Grad Split

Ugovorom je Grad Split je preuzeo obvezu financiranja sa 600.000 kuna
kuhinje za građane treće životne dobi u Centru za pomoć i njegu
"Matošić"; također, stvorene su pretpostavke da se realizira hospicij
nadogradnjom dva kata na Centru
Ugovor o realizaciji projekta "Hospicij Matošić" i kuhinje za građane treće
životne dobi, potpisali su u srijedu u ime Grada splitski gradonačelnik Andro
Krstulović Opara i, u ime Katoličke udruge "Lovret", njezina predsjednica časna
sestra Ljiljana Todorić.
Ugovorom je Grad Split je preuzeo obvezu financiranja sa 600.000 kuna kuhinje
za građane treće životne dobi u Centru za pomoć i njegu "Matošić"; također,
stvorene su pretpostavke da se realizira hospicij nadogradnjom dva kata na
Centru, rekao je Krstulović Opara. To je veliki civilizacijski iskorak za Split,
naglasio je.
Projekt hospicija bi bio zajednički sa Splitsko-dalmatinskom županijom i
Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), a ako HZZO ne bude
uključen u njega, onda će se na njegovoj realizaciju angažirati Grad
Split, Splitsko-dalmatinska županija i lokalne jedinice na području županije,
rekao je gradonačelnik. Dodao je kako postoji spremnost da se u
sljedećem gradskom proračunu, u sklopu socijalnog programa, odvoje
znatna sredstva za budući hospicij.
Potpisivanju ugovora nazočili su i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban i
predsjednik splitskog Gradskog vijeća Jure Šundov.
Na upit hoće li za njegova gradonačelničkog mandata biti otvoren hospicij u
Splitu, Krstulović Opara je kazao kako se tomu "toplo nada."

Časna sestra Ljiljana Todorić, predsjednica Katoličke udruge "Lovret" istaknula
je kako je kako je današnje popisivanje ugovora o međusobnim pravima i
obvezama Grada i Udruge u realizaciji toga projekta veliki događaj za Split, u
kojem je petina stanovništva "treće životne dobi" među kojima su i oni stari i
nemoćni.
Hospicij će, kao i Centar, nositi ime po obitelji Matošić, koja je Udruzi darovala
sredstva i zemljište za izgradnju doma za stare i nemoćne.
- Želja naših donatora, obitelji Matošić, bila je da taj prostor bude od koristi a
ne da bude namijenjen u komercijalne svrhe. Mi smo ispoštovali želju naših
donatora - rekla je Todorić. Kazala je kako će hospicij biti namijenjen za
dostojanstveno umiranje i pomoć obiteljima kada "umirući bolesnici nemaju
više pomoći u bolnici."
Na novinarski upit koliko će koštati nadogradnja dodatna dva kata, to jest 700
metara četvornih površine za potrebe hospicija, Todorić je kazala koko su joj
građevinari rekli kako je to oko tri milijuna kuna.
- Složit ćete se kako je to stvarno sića za ovakvu priču - dodala je Todorić.

