СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
КМЕТ НА СТОЛИЧНА
ГОЛЯМА ОБЩИНА
УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
Ние от „Сдружение Настоящи и бъдещи майки” бихме искали да изразим
становището си във връзка със стартирането на новата система за прием на деца в детските
заведения в гр. София през учебната 2008/2009г.
Активното ни участие в процеса на разработване на новите правила за прием ясно
показва нашата позиция, а именно че досегашния ред за кандидатстване не ни
удовлетворява, тъй като отнема много време на родителите, като същевременно създава
предпоставки за корупция. Целта на новия ред за подаване на документи за прием е да
осигури оптимални условия за прозрачност, както и да улесни и съкрати самата процедура
по кандидатстването. Въпреки проблемите, които съпътстваха старта на системата,
категорично заявяваме, че не бива да се връщаме към предишния начин на кандидатстване.
Удовлетворени сме от факта, че е назначен цялостен одит върху процедурата по
възлагане и изпълнение на поръчката за интернет регистрация на кандидатите за столичните
детски градини и ще очакваме да вземете решение след като резултатите от този одит бъдат
публично оповестени.
Настояваме дирекция „Образование” да извърши проверка на броя на местата, които
бяха оповестени от директорите на детските заведения, тъй като в много от тях този брой
беше намален в последните дни преди старта на системата. Настояваме проверка да бъде
извършена както сега, така и непосредствено преди самото класиране. Също така е
необходимо да се извърши и проверка на удостоверителните документи, които родителите
на деца с предимства предоставят на директорите при записването след първо и второ
класиране. Настояваме за пълна прозрачност на алгоритъма и процеса на класиране като
последния бъде наблюдаван от представители на неправителствените организации. Може да
се обмисли и изместване на класирането в по-ранни срокове , за да имат възможност
родителите, чиито деца не са приети, да потърсят алтернативи за отглеждането им.
Бихме искали да обърнем внимание, че основният проблем не е в системата и
правилата за кандидатстване, а в недостига на места. Смятаме, че би следвало спешно да се
търсят всякакви варианти за увеличаване на броя на местата в детските заведения. Някои от
тях могат да бъдат и временни, до построяването на достатъчен брой заведения.
Настояваме за преразглеждане на всички договори за отдаване под наем на детски
заведения или части от детски заведения, както и за налагане на мораториум върху бъдещи
продажби, отдаване под наем и продължаване на съществуващи договори за наем.
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Настояваме за сътрудничество между Столична община и изпълнителната власт, за
да се намери решение относно заетите от органи на изпълнителната власт сгради на детски
заведения. В тази връзка би следвало да се намерят сгради, в които да бъдат преместени
тези администрации, а сградите да се ремонтират и използват отново по предназначение.
Заинтригувани сме от идеята да бъдат построени т.нар „модулни” детски заведения.
Бихме желали да получим по-подробна информация относно характеристиките, срока за
строеж, капацитета на тези постройки, срока на експлоатация, тяхната безопасност, както и
цената им, и не на последно място, дали биха се намерили терени за построяването на
подобни детски заведения.
Могат да се обмислят и варианти за публично – частни партньорства особено в
новостроящите се квартали на града, в които в момента има само жилищни сгради, няма
нито детски заведения, нито училища.
Друга алтернатива за откриването на нови места е използването на общински
жилища, които са в близост до детско заведение, за филиали. Поради близостта си със
заведението, те ще могат да използват кухнята, както и други услуги. Това не е най-добрият
начин за отглеждане на децата, но би могло да бъде временно решение, до момента на
построяването на достатъчно нови заведения.
Освен това имаме информация за детски заведения, за които съществуват проекти за
нови крила, които така и не са осъществени. Тази възможност също би трябвало да се
проучи.
Биха могли да се подкрепят и алтернативни форми на отглеждане на децата чрез
субсидии от общината в размера на издръжката за едно дете в общинските детски
заведения.
Уважаеми г-н Борисов, вярваме, че ще вземете предвид нашите предложения. Ние
сме отворени за диалог и се надяваме да продължим успешната си съвместна работа.

София, 11.02.2008г.

С уважение:
Таня Жоакимсман
/председател на СНБМ/
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