U roku od dvije godine mogli i e izgraditi tanovi za one koji preratu dom za
nezrinutu djecu Maetral
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Riječ je o prostoru bivše gostionice '4 palme' koji se proteže na oko 450 kvadrata
Kroz najdalje dvije godine, djeca iz Maestrala bi mogla dobiti stan u kojem će živjeti nakon što napuste Dom za nezbrinutu
djecu.

Riječ je o prostoru bivše gostionice '4 palme' koji se proteže na oko 450 kvadrata.

Djeca koja kreću u samostalan život dobila bi tri trosobna stana, a predviđeno je u tom prostoru i osam dvokrevetnih soba
roditeljima teško oboljele djece koja se liječe u KBC Split.

Također, moguće je u 150 kvadrata smjestiti i neku splitsku udrugu.

Prema računici, projekt je vrijedan oko 5 milijuna kuna.

Pred vijećnicima je odluka, a o projekt su prezentirali savjetnica gradonačelnika za socijalnu skrb Nina Miličević, ravnatelj
Dječjeg doma Miljenko Grabar te vijećnici na čiju se inicijativu krenulo u prenamjenu, Ante Zoričić i Ivica Grubišić
Gire.

 Mimo ove inicijative mi smo razmišljali o tome da osiguramo smještaj roditeljima djece koja su na liječenju, skrbi ili
rehabilitaciji u KBCu. Za mjesec, dva dana trebao bi biti završen prostor u Gundulićevoj ulici. Na toj lokaciji Grad ima prostor
čiji je jedan dio namijenjen za smještaj beskućnika, a drugi prostor koji je površine oko 350 metara četvornih bi u prvoj fazi bio
namijenjen za roditelje bolesne djece, koji su na rehabilitaciji ili skrbi. Dok ne bude gotov ovaj projekt na Blatinama, ti roditelji
će moći koristiti prostor na teret Grada u Gundulićevoj ulici  prvo je obrazložila savjetnica.

Potom je pojasnila kako Grad mora zadovoljiti određene zakonske pretpostavke i mora ići određenim putem, prevedeno, prvo
se na Gradskom vijeću ide s inicijativom da se donese zaključak o prenamjeni prostora u Šimićevoj ulici za smještaj djece koja
napuštaju Maestral i za roditelje čija se djeca liječe u našoj bolnici.

 Nakon toga idemo odmah u proces javne nabave za izradu dokumentacije  kazala je.

Prezentirana je ideja, ali na tom tragu će nastaviti i vidjeti što će pokazati natječaj.

Idejno rješenje nije i konačno naveo je i Zoričić, javna nabava će dati konačan oblik.

 Svjesni smo da ako se ne uvrsti cjelokupni iznos ovog projekta u proračun da će se on moći realizirati zahvaljujući pomoći
poduzetnika i građana. Nadam se da će projekt proći na Gradskom vijeću u četvrtak i kroz godinu ili dvije bivši štićenici će imati
sigurnu luku, znat će da ih sustav štiti – poručio je.

Da je riječ o projektu koji štiti najnezaštićenije, prisnažio je Grubišić Gire.

Ravnatelj Grabar je istaknuo da je ovo upravo onaj kotačić koji nedostaje.

Kako je detaljno predočio, u našem sustavu u ustanovi mladi ljudi mogu boraviti do 21 godine pod uvjetom da studiraju ili se
educiraju na neki drugi način. Ako ne postoje uvjeti za povratak u biološku obitelj, a najčešće ne postoje, oni su prepušteni sami
sebi.

 Do 21 godine njima ničega ne fali, pokriveni su sustavom, njihove životne potrebe su apsolutno zadovoljene, ali je problem
uvijek nastajao po izlasku iz ustanove. Ovi mladi ljudi dobivaju određenu nesigurnost, kada njih u adolescenciji pukne
paranoja, strah, neizvjesnost što će biti s njima, Gdje će kada izađu iz Doma? Ovo uvelike olakšava njihov život čak i u
adolescenciji. Projekt je fantastično zamišljen  govorio je.

Obrazložio je i kako će se maksimalno u tim stanovima moći boraviti do tri godine, a mjesečno će izdvajati oko tisuću kuna za
najamninu.

 Na taj način ih se uči štednji, samostalnosti, plaćanju režija, a najbolje je da ako se budu ponašali po uzusima struke, sva
financijska sredstva će im se vratiti i samim tim taj iznos od 35.000 kuna bit će im na raspolaganju za daljnje financiranje neke
sobice, podstanarskog stana. Imaju riješeno stambeno pitanje narednih pet godina – zadovoljan je.

Trenutno je deset mladih ljudi...

 Potreba ima i nadam se da će ova priča zaživjeti što prije njima u korist  zaželio je.

Dodajmo na kraju da uvidom u materijale pripremljene za sjednicu za ovu vrijednu inicijativu stoji i jedna znakovita rečenica
koja govori o mogućnosti neusvajanja proračuna.

 S obzirom na neizvjesnost donošenja sljedećeg proračuna nema zapreke da se odmah po okončanju pribavljanja potrebne
dokumentacije ne pristupi pronalaženju sredstava iz različitih izvora, apliciranjem na EU fondove, sredstvima ministarstva
socijalne skrbi i uključivanjem javnosti  piše u materijalima.
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TULUM U BOLNICI Mate Janković stao u obranu medicinskih sestara: Zbogom, žohari

ARSEN BAUK :Zašto bi Tušeka bilo sram, to je isto napravio
Plenković s listom Željka Keruma i Grdovićem

POBJEDNICA KULINARSKOG SHOWA Ubila posvojenu
trogodišnji kći?
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Trogirki vijećnik na Faceooku ipod članka o Danijeli Dvornik: 'Tee tria mlatit kao

šnicel prije premanja da malo
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Zoran Mamić: Ovo

što u dana radili VAR-oa i udac je ramota koja na prati cijelu ezonu

Kaić odgovorio na pitanje o rukom i kinekom cjepivu: 'Dora u, tko ima e i cijepi'

Tramezzani: Momčad je napravila doar korak naprijed u gradnji igre

DORH primio 27 prijava za ekualno zlotavljanje na Akademiji dramkih umjetnoti
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POVRATAK U KLUP vi onovno kolci na natavu, rednjo kolci i trukovni zavr ni razredi

Petrov o polijeratnoj onovi: 'Krađa je krađa, ila 10-15 poto ili 100 poto'

Župan  predtavnicima lokalne vlati u pojetu Petrinji
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Dalmatinki portal koriti 'kolačiće' zog funkcionalnoti tranice, poolj anja koriničkog do ivljaja, prikaza reklamnih adr aja... Orada prikupljenih oonih podataka temelji na jednoj od
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zakonitih onova orade u kladu  Općom uredom o za titi podataka. Vi e informacija mo ete pročitati u Pravilima privatnoti.
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