Моят Смолян през 2050 година
2050 година изглежда толкова далече.....Аз отдавна ще съм завършила, да се
надяваме намерила работа и дом и напълно независима. 30 години са доста време ако
става въпрос за един човек..., но за цял град може би не чак толкова.
Днес Смолян изглежда доста представително или поне според мен. Градът е
областен център и в него има доста институции. Повечето от тях се стараят да
изпълняват функциите си и да помагат на гражданите, но за съжаление това не винаги
е възможно. Затова когато се замисля какъв искам да е моят Смолян през 2050 година
си представям град, в който бих се завърнала и бих живяла. Аз, както и предполагам
повечето млади хора, биха живяли в град, в който здравеопазването и образованието
са на ниво, културата процъфтява и има достатъчно работни места. За сега или поне за
мен доста от тези неща са факт – инвестира се в образованието, увеличават се
културните мероприятия в града, но според мен има още какво да желае.
В моя Смолян си представям модерна болница с модерна апаратура, нови
технологии и поддържана сграда, в която се обслужват от най-малките до найвъзрастните пациенти без значение нуждите им. Представям си много млади лекари и
сестри, които всеотдайно полагат всекидневни грижи за всеки, който има нужда от
помощ, но в същото време работят с достатъчно ресурси, не са под постоянен стрес и
не са затрупани от пациенти и според мен излишна документация. Представям си
болницата светла и топла и приятна доколкото в възможно за една болница. Ако това е
факт много неща биха се променили понеже повече хора биха получили подходяща
помощ и биха останали в града заедно с децата си.
Училищата също са леко различни от сегашните в моята представа. Всяко училище
има много деца, подходящи предмети за всяко училище и се набляга на неща,които са
полезни в практиката или бъдещата професия, а не неща които бихме забравили след
следващия тест. Всъщтност това не важи само за Смолян, а за цялата страна. Бих
запазила сегашната добра подготовка, усърдноста и търпението на учителите, но бих
пожелала по-добри условия на труд за помощтния персонал в училищата. Бих искала
също да се предлага здравословна закуска и обяд в училищата по възможност
безплатна или на символични цени за да се реши проблема относно здравословното
хранене в училищата.
Друго нещо, което има нужда от подобрение е инфраструктурата в града, а и не
само. Смятам, че голям и представителен град има нужда от по – добри пътища и по –
добри схеми за обществения транспорт. Все пак в града има доста възрастни и
трудноподвижни хора, за които освен ние, няма кой да се погрижи. Надявам се, че до
2050г., а да се надяваме и по-рано този проблем ще е намерил своето решение.
Като споменах възрастните хора се сетих, че за един млад човек може би не би бил
чак такъв проблем да се разходи до 3-4 места за да си плати сметките и да свърши
някоя административна задачка например, докато за едно възрастно семейство това

би било предизвикателство, особено през зимните месеци от годината. Мисля, че би
било страхотно ако се измисли някакъв компромисен вариант така че да не се налага
хората да губят толкова много време, за да приключат елементарни задължения.
Друг проблем според мен, който общината се опитва да реши от доста време и за
което лично аз съм много благодарна, е проблемът със социално слабите семейства,
бездомните хора и тези, който наистина имат нужда от финансова помощ. Смятам, че
би било страхотно да се изгради център, в който бездомните хора могат да престоят
поне през зимата, да им се окаже медицинска помощ, да се нахранени и по –
възможност да се търси начин те да се върнат в обществото и да си намерят работа.
Мисля, че един такъв център или подобна институция би отворил повече работни
места, а аз лично бих дарила средства или труд ако имаше подобна сграда, защото за
мен всеки заслужава втори шанс.
Друг проблем, който се надявам че ще бъде изкоренен до 2050г. , е проблемът с
вандализма. За мен лично това е изключителна подигравка с труда на другия и не би
трябвало подобни неща да се позволяват и да останат ненаказни. Смятам че
завбъдеще би било хубаво да се намери устойчиво решение на този проблем и до 2050
той да липсва!
Споменах също, че в Смолян няма достатъчно работни места и мисля, че би било
хубаво да се привлекът инвеститори ( но българи ) или институциите да се обърнат посериозно към местните производители и производства. Смятам, че би било добре да се
подпомагат вече съществуващи местни фирми като по този начин те се развиват и се
откриват нови работни места за млади и квалифицирани кадри, с който да се повиши и
качеството на произведените стоки.
След всичко, което изброих мисля, че едно малко по-добро сработване между всички
институции на територията на Смолян би завършило перфектно моята представа за
моят град през 2050г. Мисля, че много хора биха го харесали ако се превърне в такъв и
се надявам един ден това наистина да е факт. Всичко би трябвало да се получи с общи
усилия затова призовавам граждани и институции за взаимодействие в името на нашия
обичан град Смолян!

