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PREDSTAVLJEN PROJEKT "LEGOSIU CENTRU - MJESTO ZA NAS"

Za manje od godinu dana
Osijek dobiva suvremeni
Centar za djecu i mlade
ribližno
tisuću
četvornih
metara prostora u Ulici bana J. Jelačića,
u Višnjevcu, mjesto je budućeg centra za djecu
i mlade u okviru projekta ,,Legosi u centru - mjesto za nas".
Predstavljeno je to u srijedu, na
konferenciji za novinare, kad je
Tomislav Ramljak, predsjednik
Centra za nestalu i zlostavljanu djecu, pojasnio da će budući
objekt biti namijenjen svim stanovnicima regije te daje riječ o
modernom objektu, vrijednom
oko 11 milijuna kuna, stopostotno financiranog iz sredstava EU
fondova.
- Tim stručnjaka, njih 22, imat
će kvalitetan prostor i ondje će
pružati usluge savjetodavnog i
terapeutskog rada te poludnevnog boravka za djecu i mlade s
poremećajima u ponašanju. To
će biti mjesto gdje će biti omogućene usluge svim korisnicima, počevši od djece, mladih i
roditelja, i to s područja cijele
Slavonije. Osijek i regija svaka-

P

ko zaslužuju jednu takvu ustanovu i nadam se da će Grad i
Osječko-baranjska županija ravnopravno sudjelovati s nama
da bismo se formirali u određenu polikliniku za djecu, mlade i
obitelj - poručio je Ramljak.
Da potreba postoji, pokazuje i
to što je godina u znaku ukazivanja na mentalno stanje djece
zbog pandemije koronavirusa.
Procjena je, kaže Ramljak, da
u županiji oko 50 tisuća mladih
u sustavu školstva trebaju svakodnevnu skrb i brigu. Centar
za nestalu i zlostavljanu djecu,
kaže, rade sa stotinama djece
koja su u riziku ponašanja, a s
obzirom na listu čekanja, procjena je da je taj broj i mnogo
veći. Novi centar, dodaje, moći
će primiti više djece, a u Osijeku trenutačno se radi s njih 15.
Svakako da će ova buduća institucija za mlade, kaže Ramljak,
omogućiti rad s dvostruko i
više djece u istom razdoblju jer,
podsjeća, osim u poludnevnom
boravku u Osijeku, o djeci skrbe i u poludnevnim boravcima

Tomislav
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U županiji približno SO tisuća
mladih u sustavu školstva trebaju svakodnevnu skrb i brigu.
u Vinkovcima, Virovitici, Slavonskom Brodu i Požegi. Oni
se, prema potrebi, upućuju na
savjetodavni rad u Osijek.
Župan Ivan Anušić istaknuo je
da će Osječko-baranjska županija dati potporu ovome projektu, dodajući da mu je drago što postoje ljudi koji mogu,
žele i hoće realizirati ovakav
projekt.
- Svako napredno moderno
društvo koje razmišlja o najslabijima, razmišlja o ovakvim
projektima. Velik broj mladih
treba pomoć društva i ovaj
centar će im u tome pomoći - zaključio je župan Anušić.
M. Mihelić •
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