Sent: Monday, September 28, 2020 3:14 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Становище относно допълнителна точка

Здравейте,
Във връзка с планораното махане на допълнителна точка от СДЯ И ЧДЯ при
постъпване в първа група в ДГ, изразявам следното становище:
Родители сме на дете на 5г и на 1г и 6 месеца, съответно набор 2015 и 2019. Когато поголямото ни дете кандидатства за градина изведнъж се въведе бонус точка за деца,
посещаващи лицензираните ЧДЯ. За щастие, това не попречи без тази точка синът ни
да се класира, но минахме през шока да си в заварено положение, двама работещи
родители и без чужда помощ.
По-малкото ни дете не беше класирано тази година за СДЯ, въпреки че има брат,
защото в район Лозенец има само една държавна ясла, която е в една сграда с градина и
тя за съжаление не е тази, която брат й посещава. Нищо, че на съседната пряка от
неговата градина има СДЯ, тя не ползва предимство за там, защото тяхната разлика е 3г
и 9м, и не са породени, а яслата не е в сградата на градината. Съответно дъщеря ни не
се класира, затова ние решихме да я поверим в ръцете на лицензирана ЧДЯ, която дава
точка за градина в последствие. Финансово и времево ние по никакъв начин не сме
обезпечени за допълнителните разходи, но с тази точка ги оправдавахме донякъде .
След две години й предстои кандидатстване в градина, но тя пак няма да има
предимство, защото тогава брат й кандидатства за училище. И единствения шанс в
район Лозенец да се класира в градина е ако има точка от ясла.
Премахването на тази точка първо без гратисен период от 2 години и второ без
увеличаване на местата в съответния район по постоянен адрес би довело до повторна
дискриминация на нашите деца. Защото те , бидейки в лицензирана ЧДЯ, така или
иначе ще трябва да я сменят с градина, но махайки тази точка, тези децаще са
принудени да продължат в частния сектор , но семействата бидейки в заварено
положение, е възможно да нямат тази готовност. Поради липсата на места както в
яслена, така и градинска възраст в държавните учреждения в много от столичните
райони, ние сме принудени като работещи родители, да търсим алтернативни варианти.
По никакъв начин не сме ангажирали до този момент държавата с липсата й на
адекватна реакция по отношения на децата в Спфия. Но поредното посегателство на
малкото права, които ни бяха дадени (отново без предупреждение и гратисен период) е
унижение и дискриминация, с която не можем да се примирим.
Нашето становище като родители на две деца в предучилищна възраст, които са
минали през всеки един етап от предучилищното образование, е че такива решения ,
взети без гратисен период и без адекватни алтернативи, поставят семейството в
стресова ситуация. ЛИцензираните ЧДЯ са алтернатива, която ние използваме с
огромна благодарност, че все пак и с ясното съзнание, че не всички семейства биха
успели да си позволят този вариант. Но адекватното решение не би било премахване на
точката, а спонсориране на семействата в нужда, в които родителите нямат финансова
или човешка подкрепа в съчетанието да отглеждат деца и да се развиват
професионално, а имат необходимост от такава. Разбираме, че държавата не може да
закупи терени и осигури адекватни бройки места в предучилищната възраст в кратък
срок от време. Затова намираме за правилно и недискриминиращо поведението, вместо
да се въвеждат и променят всяка година правила, които само наливат от пусто в празно
за сметка на младите семейства, тези деца, които не са се класирали в държавна ясла
или градина, да бъдат субсидирани с ваучери на стойност на издръжката на децата,

които са класирани, при желание и възможност на родителите да ползват услугите на
ЧДЯ и ЧДГ. Идеята за това да има точка от ясла към градина , е за да не бъде
нарушаван ритъма на семейството, да не трябва даден родител да прекъсне работа,
защото изведнъж детето му не е било изтеглено на лотария, да не бъдат поставяни и
децата в положение от социална среда с 12-15 деца ежедневно , до насилствена
изолация вкъщи, поради липса на средства и места. Тоест тази точка няма резон да бъде
премахвана, за да задоволите тази част от родителите, които не са били доволни
предите 3 години откакто я въведохте, когато го направихте, за да задоволите друга
част от родителите. Действията на Столична община в тази насока са абсолютно
неадекватни, дискриминиращи и стресиращи както за родители, така и за деца и за
персонал, който е бил ангажиран именно във връзка с тази една точка.
Моля да ми отговорите, при условие че премахнете тази точка, как ще обезщетите
семействата в заварено положение, децата които останат некласирани и персоналът,
който до този момент е бил нает в ЧДЯ, а внезапно няма посещаемост поради отнетите
привилегии!
С уважение,
Гергана Стоянова

