Здравейте,
И аз Ви пиша във връзка с новата наредба за прием на деца в детските градини, ясли и
в подготвителните групи в общинските училища в Столична община.
Прегледах не само самата наредба, но и коментарите на повечето родители и
вероятно няма да Ви изненадам, че ще се присъединя към тяхното становище, че
премахването на точката за децата, които вече посещават детски ясли е
несправедливо и отново внася смут в плановете на хиляди семейства, живеещи в
столицата.
Това естествено е недопустимо в едно нормално общество, където администрацията
служи на хората, а не си играе с тях. Ако търсите по-голяма справедливост би трябвало
да отпадне точката за посещение на ясла като цяло, независимо за какъв вид ясла
става дума и да има напълно нов подбор на децата за 1-ва група на детските градини.
Дори градините с яслени групи би трябвало да си обявят всички места в 1-ва група като
свободни и да класират всички деца на ново. Дори и това, би било по-справедливо от
предложената наредба сега. Да не говорим, че в наредбата не се споменава изобщо,
какво се случва със семействата, които вече са си пратили децата на такава детска ясла
с ясната цел да вземат точка за това.
В сегашния си вид наредбата внася по-скоро смут, отколкото да решава някакъв
проблем. Проблемът е липсата на места в яслите и градините и тази наредба не го
решава, а създава раздор между родителите.
Аз не мога да си представя, че Столична община не може да намери няколко
помещения от по 1000 кв. м. в цяла София и да ги наеме дългосрочно за 20 или 30г. ,
като направи детски градини и ясли. Икономическите щети за обществото ни от не
решаването на този проблем са огромни. Представете си, колко десетки хиляди жени
са насилствено отделени от пазара на труда, за да могат да си отгледат децата. Това са
по-малко приходи и потребление в икономиката, по-малко данъци и като цяло понисък стандарт на живот на населението. И вместо да се помисли, как да се реши
бързо проблема, явно се търсят начини да се настройват страдащите семейства едно
срещу друго, като им се предлагат излишни наредби, които отново ощетяват едни
семейства за сметка на други.
Аз лично смятам, че наредбата не бива да се приема изобщо, защото самата й идея не
води до решаване на проблема, а до създаване на конфликти. Това само по себе си е
недостойно. Особено, когато е инициатива на Столична Община.
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