Уважаеми госпожи и господа,
Обръщам се към Вас във връзка с предстоящото влизане в сила на изискването за
уседналост в административния район на детското заведение при кандидатстване за
ясли и детски градини. Бих искала да обърна внимание, че това ще ощети стотици или
хиляди семейства с малки деца, които са се преместили в ново жилище през последните
3 години. Изискване за уседналост на територията на Столищна община е разбираемо и
логично, но относно района - много от нас имаме постоянен и настоящ адрес на едно
място, а отскоро живеем на друго. Разбирам проблема с местата, но това ли ще го реши,
направен ли е анализ, който да покаже колко семейства ще бъдат улеснени и колко ще
трябва да пътуват из цяла София всеки ден? Направена ли е оценка какво ще бъде
въздействието от тези промени? Ще ви дам пример - аз съм родена и живея в София от
33 години, постоянният и настоящият адрес са ми в кв. Лозенец, живея в ж.к. Люлин от
година и половина, детето ми е на година и месец. Мъжът ми се регистрира на
сегашния ни адрес в Люлин, но периодът няма да е достатъчен, за да имаме
необходимия брой точки, с които бихме имали шанс да ни приемат в квартала ни. С
тези промени ме лишавате от възможността да пратя детето си на ясла в близост до
мястото, където живеем и ме задължавате да го изпратя в квартал, който е много далече
или изобщо да не го изпращам. Аз не съм единичен случай, много хора ще имат този
проблем.
Обръщам се към Вас с молба да преразгледате тези условия и да бъде намерен
възможно най-добрия начин за преодоляване на проблемите, свързани с
кандидатстването в ясли и детски градини, а не да се изпробват върху нас изисквания,
които изглеждат неефективни и очевидно ще затруднят приема още повече.
С уважение,
Нуша Иванова

