Subject: Провеждане на обществена консултация по проект за изменение и допълнение на
Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на
Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол №
49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

> На вниманието на г-н Дончо Барбалов
>
> Заместник-кмет на Столична община
>
> Уважаеми г-н Барбалов,
>
> Основният проблем е липса на места и незаинтересоваността на Столична
> община към неговото решаване Всяка година се намаляват бройките в
> детските ясли ,за да се угоди или затвори устата я на някой много
> ангажиран към проблема,я на родител,чието дете е вече прието ,без да
> се мисли как това ще се отрази на хилядите останали отвън..защото са
> хиляди.......
> В крайна сметка,ако Господин родителя иска тъй специалните и жадувани
> грижи от няколко души към отрочето му има достатъчно частни ясли за
> тази цел....защото се знае само да се изисква ,но и нищо да не се дава
> ...защо някой не спомена,че тези 60 лв за месечна такса са смехотворни
> ....с тези пари се иска да се гледа,обслужва и храни едно дете,а за персонала!?
> Ако въпросната такса се увеличи би трябвало да се появи възможност
> както за допълни места ,така и за повече персонал!
> Увеличаването на таксата би трябвало да реши донякъде и още един
> проблем......записването на деца в яслите ,за да се има допълнителната
> точка за детската градина,без въобще тези деца да са стъпвали
> там.Същата тази практика,пречи на семействата,които наистина имат
> нужда детето им да посещава детско заведение,за да се върнат на
> работа!Нека това да бъде проследявано ,нека неявяването на такива деца
> след определен период отнема тяхното място!Нека тази практика се
> спре!Аз не мога да запиша децата си в детската ясла и да се върна на
> работа,защото якой си стои вкъщи и си пази точка за евентуалното
> ходете на детето му в детска градина след 2 години.
> Аз съм майка на близнаци и нямах възможността да запиша децата си в
> яслата ,която е до нас,а уж сме били с предимство..
> От 20 деца в група....ходят максимум 10....има деца ,които персоналът
> ги е виждал само по списъци ...
> Също така и децата с хронични заболявания ...невъзможността да пратиш
> детето си на детско заведение принуждава някои родители да
> злоупотребяват ...което в никакъв случай не ги оправдава,но всички сме
> наясно колко лесно се вадят тези документи.Нека приемът на деца с
> хронични заболявания се доказва с решение на ТЕЛК и когато тези места
> не са заети да се прехвърлят към останалите свободни места.
> Защо като служител на детското заведение да нямаш право на
> допълнителна точка?!
> В крайна сметка,всеки служител ,където и да работи се възползва от
> дадени привилегии!
> Човек на пост в някое държавно учреждение нима не се възползва от
> намаление в столовата за хранене или в почивните му бази!
> Човек работещ в магазин нима не ползва намаление на стоките,които продава!

> Човек работещ в някоя авиокомпания да не би да плаща пълен билет като
> нормален пътник?!
> Защо тогава ,служителят в детското заведение да не може да ползва
> допълнителна точка при кандидатстване на негово дете или внуче.Все пак
> да гледа' чужди деца ,а неговото да остане отвън не е много
> стимулиращо за работата му!
> Аз като майка на близнаци ,гледам децата си с 380лв на
> месец,майчинство еднакво както за майка на едно дете ,така и за
> мен,майка на две пълноценни момченца,на които няма как да посрещнем
> дори и основните им нужди с въпросната сума!
> Единственото нещо ,на което се надявам е да се намери място за децата
> ми в детското заведение,Те като всички деца извън тези класирания имат
> правото на достъп до образование,право,което им е дадено като граждани
> на тази държава!
> Погрижете се поне за децата й !
>
> С Уважение: Илиана Диловска
>

