Уважаеми г-н Чобанов, уважаеми дами и господа,
пиша Ви във връзка с кампанията за обществено обсъждане на Наредбата за прием на
деца в ОДГ и в ПГ.
Знам, че се работи по проблема с недостига на места, но има и още неща, които можем
да опитаме, тъй като има решения.
1. Промяна на предназначението на свободните и годни за детски заведения
сгради, които са общинска или държавна собственост, и отремонтирането им, така
че със сравнително скромни средства, да ги преустроят в детски градини.
Това е сравнително най-бързият вариант за откриване на повече места, с по-малко
средства за ремонти, отколкото необходимото за строежи. Във всеки квартал има
такива сгради, така че може да се работи в тази посока.
2. Търсене на европейско финансиране от фондовете на ЕС за строеж на нови
градини по съответните програми. Това е социална инфраструктура, има фондове
за нея; румънците го правят вече.
Тук вече може да разгледаме конкретни програми, които финансират проекти от
областта на социалната инфраструктура, тъй като градините спадат към този тип, и да
се подават проекти по тях: от районните кмества или на общинско ниво, като общината
е бенефициент. Това на първо време ще докара повече средства за строеж на нови
градини.
Новата МФФ на ЕК за следващите седем години предвижда още повече средства за
социална инфраструктура, въпросът е само да печелим проекти. От друга страна,
политиката за децата и за заетост на жените е основен приоритет за ЕС: ето как
градините точно се вписват в нея - по-добра грижа за малките, по-добри възможности
за включване на трудовия пазар на майките.
3. Големите чуждестранни корпорации у нас да бъдат данъчно, законово и/или
кампанийно стимулирани, да строят детски градини за служителите си.
Можем чрез някаква кампания да ги привлечем, това е практика в много страни, където
съм я виждала и на място, ще стане и тук, тъй като те имат интерес от работната ръка у
нас.
Повечето западни инвеститори в София и големите градове са именно в областта на
аутсорсинга и продажбите, където работят предимно жени - служителки, т.е. по тази
линия ще ги привлечем за спонсори.
Дори един ден да напуснат България, не могат да си вземат построеното - чиста
печалба за държавата.
Не го правя, за да се меся в работата Ви, виждам колко усилия се полагат да се
преодолеят трудностите и то при оскъдни средства.
Така че ако имате нужда от помощ за реализацията на всичко това, на Ваше
разположение съм.
С уважение:
Стойна Вахдат
P.S. Оставям и тел. на разположение:

