На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов - заместник - кмет на Столична
община
Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в общинските
детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение No 82 по
Протокол No 48 от 22.02.2018 г., изм. и доп. (отстраняване на техническа грешка) –
Решение No 270 по Протокол No 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение No 510 по
Протокол No 58 от 26.07.2018 г., изм. (отстраняване на техническа грешка) –
Решение 641 по Протокол 59 от 13.09.2018 г., изм. и доп. – Решение No 69 по
Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от 18.03.2019 г.
Уважаеми доц. д-р Чобанов,
в качеството ми на единствен родител на дете, прието тази година в 1-ва яслена група
съм меко казано озадачена и още по-меко ужасена от предложението за увеличаване на
броя деца в група. Прекарах 4 месеца от живота си, разучавайки механизма за прием на
деца в СО, изчислявайки шансове, знаех на изус инициалите и номерата на дечицата,
преки “конкуренти” (ето тук е моментът всички отговорни да си направите публично
харакири, поставяйки невръстни деца в ситуация да се конкурират за нещо, което би
следвало да е даденост) на моето, обикалях с детската количка и бебето си от градина
до градина, за да меря разстояния и време от вкъщи до съответното детско заведение,
после от него до спирка на метрото и обратно, за да съм подготвена и имам някаква
бегла представа, какво ще извървявам всеки ден, като се върна на работа, проучвах
частни детски заведения в случай, че детето ми не бъде прието и още, и още. В крайна
сметка съм на мнение, че времето и усилията ми бяха оправдани и дъщеря ми е приета,
но също така - “инвестираното” време можеше да бъде по-приятно и качествено
прекарано в други занимания.
Моля, да спрете с популистките и откровено вредни възможни решения в посока
увеличаване бройката на децата в групите, а да обърнете внимание и насочите усилията
си в следните посоки:
1. Адекватно райониране, а не както е в момента - ще се опитам да онагледя - В
Младост 4 и част от Младост 3 (на пешеходно разстояние от около двайсетина
минути за възрастен и подозирам двойно и отгоре с едногодишно дете) за набор
2019 имаше общо 10 места в социалната опашка, като 6 от тях бяха в найдалечното ни заведение. Тоест в радиус от около километър ми бяха предложени
цели 4 места!!! - ако не можете да направите справка, колко деца са
кандидаствали с удоволствие ще Ви я представя. Смятате ли, че това е
адекватано, разумно и оправдано? За разлика от заведенията по настоящия ни
адрес, съответните по постоянен (притежавам друг имот в Младост) имаха по
спомен обявен прием за набор 2019 над 30. Същият радиус и достъпни на
пешеходно разстояние. За съжаление недостъпни без лично МПС от сегашния
ни адрес. С ясното съзнание, че личният ми опит не е репрезантативен
настоятелно Ви подканвам да се фокусирате върху районирането с цел
равномерно разпределяне на местата за различните набори и да се постараете да
не развозваме сутрин и вечер децата и себе си, а най-близката (не най-добрата,
най-популярната, най-желаната) градина да приема с приоритет деца, живеещи
на разумно пешеходно разстояние, там където е възможно.

2. Уседналост във вида, в който е предложена е дискриминационна и потъпкваща
изконни човешки права като това на свободно движение и личен избор. Вместо
това може да се помисли в посока да се поощряват с точка или две родителите
които нямат стари задължения към СО. Ето в този случай не изхождам от
частния си личен интерес, т.к. имам уседналост повече от петнадесет години в
района и дори повече на територията на СО.
3. Мерки за семействата на необхванатите деца - СО е длъжна да се погрижи за
децата, на които поради управленска немощ, нежелание, липса на стратегия или
тактика или каквато и да е друга причина (изброяването е непълно и е допускане
и предположение) не е подсигурила място в общинско детско заведение. Дали
под формата на ваучери, дали като данъчно облекчение, дали като частично
субсидиране на частните детски заведения - варианти има, желание
трябва.
4. Доказване истиността на заявените критерии - тази година СО направи
страхотна крачка към 21 век и смятам, че служебните проверки следва да
продължават и да обхванат и останалите критерии - като работещи родители.
Служебната бележка с подпис и печат е нещо, което отдавна е трявало да остане
в миналото, а и не смятам за редно директорите на детските заведения да знаят,
къде работят родителите - каква е ползата от тази информация. В процеса на
кандидастване СО може да изисква информация от НАП и/или НОИ, дали
съответните ЕГН са в трудови или служебни правоотношения. Още повече по
време на отпуск за отглеждане на дете и изплащане на обезщетение от НОИ НОИ ми плаща да си гледам детето, но работодателят ми трябва да потвърди?!?
С настоятелен призив да изходите от благото на децата и техните родители, които Ви се
явяват работодатели, Ви благодаря за отделеното време и оставам на разположение
Петя Ташева

