Subject: 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
Уважаеми доц. Чобанов, уважаеми служители в Столичната община,
Детето ми е класирано и прието по общия ред за първа група в Целодневна детска градина
на територията на Столичната община, като преди това за яслена група изпробва
"късмета" си цели 6 пъти на основни и текущи класирания, без успех до м. май 2020.
Наредбата на СО за максимален брой деца в съответните групи досега бе сравнително
приемлива за моите представи как трябва да се учат и гледат деца на тази ранна крехка
възраст при силно ограничените ресурси на персонала, включително като брой и възраст
на наетите от СО лица.
Промяната в наредбата и сливането на деца, приети по общите критерии и тези с хронични
заболявания и/или СОП, на първо четене е добра стъпка към нормалната, европейска
интеграция на децата със специфични нужди. Но това би трябвало да се случва без
делене на тези деца от останалите, приети по общи критерии и без да се налага де факто
увеличение на броя на всички деца в една група.
Механичното сливане на местата с цел постигането на по-добър обхват на семействата,
разчитащи на място в детско заведение в СО, ще доведе не само до конфликти между
самите деца, така и до пълно изтощение на и без това дефицитния персонал. Такова
преразпределяне на места, водещо до стария и крайно неуспешен модел един учител и
едно медицинско лице да носят отговорност за 30 деца неминуемо ще бъде последвано от
зачестил брой инциденти, а не е изключено и до фатални случаи.
Физическата и здравна грижа за такъв огромен брой деца едновременно е само един от
аспектите на надвисналата опасност. Лоши практики като невъзможност за извеждане на
децата на чист въздух, особено в условията на епидемични обстановки, гледането на
телевизия в стаите и ученето без оглед на индивидуалните интереси и потребности, също
със сигурност ще зачестят.
От друга страна, готвената промяна в критериите за прием от гледна точка на
уседналостта, отново няма да даде възможност на хиляди семейства да установят
нормален режим и съотношение - грижа за децата - работен процес - почивка. С
приемането на заложените параметри на уседналостта по район е възможно да има
временно напасване на броя кандидатури на децата, чакащи място за СДЯ или ЦДГ, но
съвсем скоро то ще доведе до нови протестни действия заради дискриминиращите
обстоятелства, при които хиляди малчугани ще останат без "точки" само заради смяна на
един район в СО с друг, при трайна уседналост в СО.
Затова замаскирането на проблема с недостига на местата в заведенията с въвеждането
на уседналост по райони е неефективно и не води до решение - нито за родителите, нито
за СО, предвид надвисналото недоволство от управлението на този сектор от страна на
обществото.
Нещо повече, критерият за районираната уседналост ощетява деца в риск и родители в
риск с или без издадени решения за институционална защита (в това число, развод). В
същото време ще постави стотици семейства в неравностойно положение поради
житейски, битови и социални промени, наложили промяна в адресните им обстоятелства,
въпреки че те не касаят дългогодишното им пребиваване и плащане на данъци в СО.
На практика въвеждането на районирана уседналост ще доведе до рязък скок в
безработицата в столицата, поради невъзможността детето да бъде записано в общинско
заведение.

Единственият изход от тази патова и за гражданите на София, и за администрацията на
София ситуация, е да бъдат въведени промени в таксите за посещение на детските
заведения, на база социални критерии, да бъдат въведени ваучери за кандидатстващите,
но неприети деца и да се продължи сентинелното строителство на нови детски градини и
ясли, с особен фокус върху най-бързо урбанизиращите се райони на София.
С уважение,
Христина Добрева, майка и журналист.

