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Описание на проблема:

Относно

Обществени консултации по приемането на нова наредба за прием на деца в
общинските СДЯ

Пълно описание

Здравейте, г-н Боршош,
Казвам се Вивиан Иванова, майка на дете, което е родено 2020г.
Разгледах новата наредба за прием на деца в общинските самостоятелни
детски ясли и в тази връзка бих искала да Ви задам следните въпроси:
- В Наредбата е посочено следното: "Дете, което посещава/е посещавало
общинска самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана в
СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца от последните
12 месеца към датата на класиране - получава се 1 точка". Въпросите ми са:
В чий интерес е тази 1 допълнителна точка?
Защо обричате неприетите деца да не успеят да се класират никога?
Представете си нашата ситуация (вярвам,че още стотици семейства са в
нашето положение) : Детето ни е с максимален брой по общ критерии (13т.). На
жребия съответно няма "късмет" и не е прието, което налага да се търси
алтернатива в лицето на частна ясла. Предполагам знаете какви са таксите,
които са непосилни за повечето семейства, дори да успеят да вземат
въпросното обезщетение за наприетото им дете.Оставете и този проблем,но
се оказва, че и частните ясли, които дават тази 1 точка,нямат места. Какво
следва? Децата, които са приети на общинска ясла на какво основание
получават тази допълнителна точка?!?!?!Защо децата ни не са равни? Излиза,
че веднъж като си прецакан, защото детето ти не е прието на ясла, си обречен
да не бъде прието и на детска градина, понеже няма от къде да я има тази 1
точка и то по независещи от нас обстоятелства?
Извинете, но това е безумна глупост и с нетърпение чакам да разбера какви са
доводите на който и да е изготвил въпросната наредба ! Осигурете на всички
деца равен шанс за прием !Не може общината да не ти позволява място в
ясла, но и да ти изисква някакви измислени точки и детето ти да не го примат
никога. Колко семейства според вас могат да си позволят с години да плащат
на частни ясли и градини по 800-900-1000 лв? Или обричате майките на
неприети деца да излязат от пазара на труда, защото няма кой да им гледа
децата, понеже не са приети и нямат доход?
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