Subject: Становище
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Бих желала да изразя своята гражданска позиция относно постоянните изменения при кандидатстването
на деца в детски градини и ясли в град София.
В столицата на държава, член на Европейския съюз, в така напреднал технологичен век, не намирам за
оправдана неспособността за подсигуряване на шанс за ВСЯКО едно дете да посещава ясла и градина.
Всяко ново решение и изменение в критериите за “лотария“ довежда до ново напрежение,
недправедливост и дискриминация към една или друга група от деца. Което би отговаряло малко повече
на по-различен режим на управление и на страна, която не претендира за толерантност и
равнопоставеност на своите граждани.
Налице е, най-малкото, лошо управление на финанси - които, за всички години на празни обещания, са
можели да бъдат качествено разпределени за направата на нови детски градини. Както е било обещавано
многократно на жителите на град София.
Относно последните изменения, които сте подготвили в новата наредба, аз имам няколко въпроса и
заключения.
Целите ли отлив от столицата, или дори от страната, на млади семейства?
С точките за уседналост, заявявате ли на своите граждани, че толеранс от Ваша страна заслужават
единствено доказана прослойка столични граждани, живущи определен брой години в София (така
наречените “кореняк-софиянци”)?
Умишлено ли поставяте гражданите, родом от други градове, в позицията на по-низши и по-незаслужили
да се ползват от социалната услуга, предлагана от детските градини и ясли?
Носи ли Ви дивиденти разделението на обществото, което прокарвате?
Смятате ли за адекватно ограничението, което тази точка носи, за свободно придвижване на гражданите
от един район в друг при смяна на жилище из територията на град София?
Награждавате ли онези, които решават, заради тази точка, да останат в жилище, което може иначе да не
отговаря на техните нужди?
Обявявам се ПРОТИВ точката за уседналост, особено по райони. Отчитам неадекватност и
необоснованост при решението за такава. Тя би обслужила нечии интереси, но би накърнила непростимо
и дори противозаконно други. Защото е противозаконно поставянето на едни граждани като по-значими
от други, по критерий местоживеене. Още повече за едни деца, които тепърва правят своите първи
стъпки към институциите и са посрещнати с дискриминация още на входа.
Относно прехвърлянето на незаетите места за хронично болни - това е поредният дискриминационен
принцип, който прокарвате. Вие поставяте пред подобни деца срок, в който те могат да бъдат
диагностицирани и класиращи се за места. Те нямат право да бъдат хронично болни през февруари,
защото класиранията не са тогава. Ако не са хронично болни навреме, тяхното допълнително отпуснато
място ще бъде прехвърлено и заето по общи критерии. И тогава , вероятно, ще изпаднете през февруари в
ситуация, налагаща отпускане на допълнително, надпланово място.
Което води и до следващия, но не по значимост проблем - увеличаването на брой места.
Миналата година намаляхте броя деца в група. Отчете се необходимостта от това, заради
нездравословните и нечовешки условия, при които се поставят деца и персонал при по-голяма бройка
деца в група.
А сега, за да поправите някак неспособността да се отговори на нуждите на обществото, сте готови да
пренебрегнете здравословните условия и адекватната за децата среда и да ощетите най-невинните. Те не
са куфари, които да се поберат където и както, и колкото повече може в багажника на автобуса.
Обявявам се твърдо ПРОТИВ прехвърлянето на незаетите места за ХЗ, както и ПРОТИВ увеличаването
на брой деца.
В заключение се очертава следното:
- родителите са ощетени и дискриминирани;
- децата, които разчитат на възрастните за адекватна грижа в процеса на тяхното израстване не посрещат
такава. Те се третират като неодушевени предмети, които могат да бъдат разигравани на лотариен

принцип, след който лотариен принцип, ако са сред “печелившите” , участват в реалити предаване тип
“Сървайвър”. Защото наличието на почти 40 деца в група (нека не се лъжем, че и такива е имало и пак ще
има, с новите ви решения) е всичко друго, но не и адекватни условия за здравословното пребиваване на
едно дете в детска градина. Бихте ли изпратили СВОИТЕ деца в подобна среда? Защо изпращате
нашите?
- персоналът на детските градини и ясли е поставен пред липса на всякакъв избор дали ще може да
изпълнява качествено своите служебни задължения и да полага необходимата грижа за поверените му
деца. (И тук ще вметна един въпрос, който пропуснах да задам - целите ли отлив на служители от
сферата на детските градини и ясли в столицата)?
Не е видно да има обслужване на какъвто и да било граждански интерес.
Чии интереси, в такъв случай, ще бъдат обслужени с поредните изменения за прием, които искате да
внесете?

