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Krenuo projekt Četiri palme u Šimićevoj, tamo će biti
osam spavaonica za obitelji teško oboljele djece i
devet stanova za bivše štićenike ‘Maestrala‘
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Bivši restoran Četiri palme u Šimićevoj će se pretvoriti u socijalnu ustanovu pod upravom Grada
 Duje Klarić/HANZA MEDIA

Vijećnici su na sjednici glasali i o prijedlogu odluke o namjeni korištenja objekta “Četiri palme” koji će se nalaziti u
ulici Antuna Branka Šimića na broju 25.
Objektom će nakon rekonstrukcije upravljati Grad Split, a svrha je smještaj dvije skupine korisnika. Prva skupina
su bivši korisnici Dječjeg doma "Maestral", odnosno mladi u dobi iznad 21 godine koji izlaze iz sustava socijalne
skrbi, te potencijalno, bivši korisnici ostalih dječjih domova ili centara za pružanje usluga u zajednici koji na
području grada Splita dolaze iz ekonomskih razloga ili studiranja, a nemaju riješeno stambeno pitanje ili neki
drugi oblik smještaja.
Pored toga, ukoliko bude slobodnih kapaciteta soba, djelatnici centara za socijalnu skrb mogu predlagati
potencijalne korisnike, i to mlade iz obitelji u riziku, a kojima se pruža usluga savjetovanja i pomaganja, a pokazuju
interes za osamostaljenje ili studiranje.
Druga skupina koja ostvaruje pravo na smještaj u tom objektu su roditelji/udomitelji/skrbnici čija se djeca nalaze
na liječenju ili rehabilitaciji u splitskoj bolnici ili su korisnici socijalnih i drugih ustanova i udruga čija je djelatnost
skrb, rehabilitacija i liječenje djece.
Nakon uvoda u točku, vijećnik Ante Zoričić (Popravi grad) koji je godinama bio angažiran na projektu “Četiri
palme” u emotivnom govoru je obavijestio prisutne da je u petak gradonačelnik potpisao ugovor s izvođačem
radova, vrijedan 5,8 milijuna kuna s PDV-om.

Objekt će osigurati osam spavaonica za obitelji teško oboljele djece i devet stanova za bivše štićenike Doma
"Maestral". Većina projekta će se financirati iz EU-ovih sredstava jer je Razvojna agencija Split za ovaj objekt
uspjela izvući 4,4 milijuna kuna iz EU.
- Ja vam iskreno čestitam na vašem uspjehu - kazao je Zoričić i rekao da je sretan što nisu prihvatili prošlogodišnji
natječaj jer se ovim riješilo pitanje djece o kojima se sustav više ne brine. U stanovima bi bili od tri do pet godina,
a
smještaj bi plaćali 750 kuna mjesečno. Po izlasku bi im ustanova vratila ta sredstva, ako se budu ponašali prema
pravilima.
- Želim djeci da se raduju osamostaljenju a ne da strahuju od njega, a roditeljima da im ta kuća bude mjesto na
kojem će lakše prebroditi teške trenutke - poručio je Zoričić.
Prijedlog je uz glasan pljesak vijećnika jednoglasno usvojen kao i sljedeća dva prijedloga koja su se odnosila na
objekt "Četiri palme". Tako je uz kraću raspravu usvojen prijedlog pravilnika o besplatnom smještaju roditelja
djece na liječenju.
Joško Markić je napomenuo kako je često smještaj roditeljima važno odobriti čim prije.
- Ovim Pravilnikom je propisana procedura kojim se odobrenje smještaja traži od Grada. Kako će se osigurati
primjerena brzina donošenja odobrenja i jesu li već planirani konkretni postupci?
Koliko se procjenjuje da će trebati gradskim službama za Odluku pogotovo ako za nju treba dostaviti potvrdu
Porezne uprave o oporezivim dohocima? S obzirom na to da će u velikoj većini slučajeva u objektu boraviti
roditelji djece s prebivalištem izvan Splita, planira li se potpisivanje sporazuma sa susjednim gradovima i
općinama kojima bi i oni sudjelovali u troškovima održavanja objekta? - pitao je.
Zoričić je replicirao kazavši kako je to odlično pitanje te istaknuo da bi u ovaj projekt trebala sufinancirati i Splitskodalmatinska županija.
-Nažalost, imam loša iskustva sa županom Blaženkom Bobanom po pitanju drugog projekta vezanog na udrugu
“Anđeli”, tako da sumnjam da će se išta pomaknuti dok je on na čelu Županije - kazao je.
Magda Vrvilo, pročelnica Upravnog odjela za socijalnu skrb, je pojasnila da po pitanju odobrenja, domar pušta
hitne slučajeve te da im Porezna uprava treba dati prednost. Objektu u Gundulićevoj Županija već pomaže.
Prijedlog pravilnika o besplatnom smještaju bivših korisnika Dječjeg doma Maestral Split, odnosno mladih u
dobi
iznad 21 godine koji izlaze iz sustava socijalne skrbi u objektu "Četiri palme“ u Šimićevoj ulici, također je
jednoglasno usvojen.

