На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община.
Уважаеми д-р Чобанов,
Казвам се Полина Тодорова и Ви пиша във връзка с предлаганите промени в Наредбата за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища
на територията на Столична община и по-конкретно въвеждането на критерий от двегодишна
уседналост.
Според мен този критерий на практика дискриминира и ощетява всички семейства, решили по
една или друга причина да сменят жилището си. Появата на дете в едно семейство е един от
мотивите, поради които се търси друго жилище, а често то може да бъде намерено в различен
от досегашния район. Въвеждайки подобно условие, Столична община не помага на младите
семейства, а напротив – във век, в който мобилността е едно от основните права на всеки
индивид, тя ги „закрепостява“ и задължава да живеят с години на място, което може да е
неудобно и непрактично за дом с дете. Нещо повече, вие наказвате и стотици семейства, които
живеят под наем и които са в пряка зависимост от волята на хязаите си. Наказвате и хората,
които решават да закупят жилище в друг квартал и им отнемате законното право за избор на
нов дом за семействата си.
В тази връзка, моля да преразгледате въвеждането на така предложения критерий. Също така,
моля да помислите и за въвеждането на компенсации или друг вид помощ за семействата,
чиито деца не са приети в общинските ясли и градини. Подобни мерки са наложителни,
особено ако си спомним обещанието на столичния кмет Йорданка Фандъкова от 2018 година, а
именно до две години, тоест през 2020 година, за всики деца над 3-години в София да има
място в детска градина до дома. За справка - към момента неприетите деца в ясли и градини в
столицата за поредена година са хиляди.
С уважение, Полина Toдорова

-Поздрави,
Полина Тодорова, журналист

