На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
Относно: Обществени консултации по Проект за изменение и допълнение на Правилата
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.
Уважаеми г-н Барбалов, искам да изразя мнение по повод :
1.Увеличаване на точките за постоянен и настоящ адрес на територията на
административния район – смятам , че между двата адреса трябва да бъде направена
съществена разлика , поне до момента , в който би било възможно въвеждането на
уседналост за определен период от време ( минимум година) и съответното райониране.
Постоянният адрес е официалният адрес на съответното лице / семейство и той би
трябвало да носи повече точки , от настоящия. Значително по-трудна е злоупотребата с
постоянен адрес за разлика от тази с настоящия и по този начин , хората реално
живеещи в административния район ( трайно и дългосрочно) ще имат по-голям шанс
децата им да бъдат приети в СДЯ.
2. Работещ родител или в отпуск за отглеждане на дете, родител, който е редовен
студент на ВУЗ на територията на СО.- За да има някаква стойност тази точка (две, три,
пет) трябва да се въведе и някаква давност на договора, по който работи родителят.
Реално всеки може да бъде назначен ден преди класирането и уволнен ден след
записването. За да не бъдат ощетени, започващите нова работа, то нека се проверява
имат ли те поне година / две непрекъснат трудов стаж или поне от колко време са
записани в бюрото по труда. Ако не бъде въведено подобно изискване , реално
увеличаването на точките би направило фиктивното постъпване на работа допълнителен
повод за злоупотреби.
Благодаря Ви за възможността да изкажа мнението си и се надявам то да е полезно и
градивно.
Поздрави,
Анна Георгиева

