Subject: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

Здравейте,
Пиша на вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов –заместниккмет на Столична община.Относно: Доклад с рег. No СОА20ВК66-7501/15.09.2020 г., проект на решение, мотиви и
предварителна оценка на въздействието.
С настоящата комуникация, бих искала да изразя своето
недоволство и възмущение по повод плана за наредба и поконкретно отпадането на К5 Дете, което посещава общинска
самостоятелна детска ясла или частна детска ясла,
регистрирана от СРЗИ на територията на Столична община
най-малко 6 месеца преди записване. Премахването на К5 не
би решило проблема с недостиг в детските градини, а
напротив, би го задълбочил. Деца, които посещават СДЯ вече
са с изградени навиди и техните родители са се върнали на
работа. Изгубеното предимство за прием на тези дечица би
довело до сериозни семейни проблеми и казуси, които от своя
страна могат да повлияят не само емоционално, но и
икономически. Премахването на К5 без гратисен период, в
заварено положение за деца, посещаващи СДЯ, без право на
информирано решение и избор смятам, че е изключително
несправедливо.
Моля проектът за Наредбата да бъде преразгледан и също
така да се търси реално решение за проблема със справяне на
недостиг на местата в детските градини и ясли в София.
Цялото това разиграване на нашите деца на лотария е безумно
и дори ми е трудно все още да го приема! Аз съм млад човек и
също така знам, че България е в демографска криза, но начина,
по който нашите деца се третират сериозно ме кара да се
замисля за следващи деца. Нали трябва да се работи и тези
деца да се изхранват? Още веднъж - не мога да повярвам, че в
Европейска столица София има подобен проблем, а решения
няма - само се "замазват" очите на хората с временни
становища, които само нагнетяват обстановката, разделят
мнението на хората и водят до социални конфликти!

Благодаря за разбирането!
Поздрави,
Габриела Стефанова

