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хранене за

добро бъдеще



Партньори в проекта

Сдружение „Знание“ 
- Ловеч

Фондация „Здраве и 
социално развитие“
Работен пакет 1:
Управление на проекта

Сдружение „Бъдеще за 
децата“ Казанлък

Работен пакет 3
„Застъпничество и 

промяна“

Фондация „Здраве и 
социално развитие“

Работен пакет 2
Събиране и анализ на 

доказателства по застъпническия 
проблем и неговото решение

Работен пакет 3:
Комуникационна 
стратегия и план за 
изпълнението й



Управление на проекта

Комуникационна стратегия и план 
за изпълнението й

Застъпничество. Изграждане на 
коалиции и партньорства;

Събиране и/или анализ на
доказателства по застъпническия
проблем и неговото решение;

Пакет 1

Основната цел на проекта е да се повиши 
възможността за осигуряване на равен 
достъп до здравословно хранене на всички 
деца, независимо от мястото им на живеене 
и социално – икономическо състояние на 
родителите. 

Пакет 2

Пакет 3

Пакет 4



Нормативна 
рамка

Проучване на 

нормативната 

рамка и 

възможностите 

за включване на 

специализирана 

програма 

Закони

Родители

Проучване на 

нуждите на 

семействата

Потребности

Изследвания

по темата за 

храненето на 

децата (0-3);

Изследвания

Мнението на 
доставчиците

Мнението на 

доставчиците и 

интереса към 

създаване на 

програма

Доставчици

РАБОТЕН
ПАКЕТ  2

Опит

Проучване на 

международния 

опит и посещение 

на добра практика

Опит

Събиране и анализ на доказателства по застъпническия 
проблем и неговото решение



Застъпничество и изграждане на коалиции и патньорства -
подготвителна част

Идентифициране 

на 

заинтересовани 

страни

01

Представяне на 

проблема и 

целта на 

кампанията

03

Изграждане на 
коалиции и 

партньорства

02

Обсъждане и 
създаване на на 

хранителна 
програма

04

РАБОТЕН
ПАКЕТ 4

Коалиции и 
парньорства

Подготовка за 
застъпничество

Кръгла маса Експертна група



Застъпничество

Подготвяне на предложение за програма 
за хранителна подкрепа01 Предложение

Застъпничество за промяна на 
нормативните документи за включване на 

програма за хранителна подкрепа
02 Промяна

Представяне на предложението за 
хранителна програма03 Национална среща

Входиране на предложението в 
ресорните министерства04 Представяне пред 

институциите

РАБОТЕН
ПАКЕТ  4



Очаквани резултати от проекта

• 5 медийни партньорства

• 20-30000 информирани

• 100 информационни материала 

• 75 публикации в социалните 

мрежи; 

Информиране на обществеността 

Привлечени партньори от 
институции, НПО, общини, 

доставчици

Привличане на партньори

4 доклада по 

изследователски теми

Изследователски дейности

Устойчива експертна група

Експертна група

Разписана и предложена на институциите 
специализирана програма в подкрепа на 

храненето на децата (0-3) от уязвимите 
групи 

Специализирана програма



ЗАЩО?

Храненето е една от петте области на подкрепа в
ранното детство и е основополагащо за целия
бъдещ живот на малкия човек.



ЗАЩО?В първите три години се
изгражда 80% от капацитета на
мозъка, като 75% от всяко
хранене е „храна“ за него. 



Национално проучване на храненето на кърмачета и малки 

деца до 5 годишна възраст и отглеждането им в семейството

91,6 %   имат нисък

прием на желязо

82,2% имат висок
прием на натрий



Според индикаторите за бедност и социално включване през 2019 

година на НСИ - в ромска общност:

68% не могат да си позволят 

консумация на месо, пиле или риба 

всеки втори ден  

58 % от децата не получават пресни 

плодове и зеленчуци веднъж дневно

по финансови причини 

52% не получават едно хранене 

включващо месо, пиле, риба поне 

веднъж дневно



какво трябва да
имат за обяд

какво имат
за обяд

0,1    гр.         съдържание на сол 1,9 гр.
8,05    гр.     протеиново съдържание 1,9 гр.



• изключително кърмените деца до 4-6 месечна възраст са само 18,6% (НЦОЗА, 

2021г.);

• 68% от кърмачетата от ромски произход имат ранен прием на кисело/прясно мляко, 

което е в пряка връзка с риск от желязодефицитна анемия ;

• 59% от децата в ромска общност под 6 месеца вече са захранени с попара със

сирене.

Ранното захранване на кърмачетата, ранното включване на краве мляко и 

недостатъчният прием на млека за кърмачета създават риск за недостатъчен прием на

енергия и есенциални микронутриенти при не малка част от децата в тази възрастова

група.

• ниска хранителната плътност на желязо, калций и цинк в захранващите храни;

• дефицитен прием на есенциални мастни киселини (неадекватен нисък прием на

мазнини се установи при 49,9% от кърмачетата).



• Според оценката на растежа по стандартите на СЗО, разпространението на нисък

ръст-за-възраст при децата от 1 до 5 години е 3,5%. Разпределението по етноси

показа, че честотата на изоставане в растежа е най-висока при малките деца от

ромски етнически произход 12,4% 

• Поднорменото тегло при децата от мъжки пол, от ромски етнически произход и селско

местоживеене е с най-висока честота - 14,3% 

• Недостатъчният прием на енергия и хранителни вещества, поради неадекватно ранно

захранване или прием на захранващи храни с ниска нутриентна плътност на калций, 

цинк и желязо, създава потенциален риск от изоставане в растежа и развитието за

децата на възраст от 6 до 12 месеца

Хранителният дефицит на нутриенти, минерали и витамини и енергийният

дефицит при висок относителен дял на ромските деца е рисков фактор за

изоставане в растежа, малнутриция, висока честота на анемия и повишена

заболяемост от инфекции. 

Необходими са ефективни дейности за промоция на здравословно хранене, 

особено при децата от малцинствен произход!







Какво ни казаха родителите
„Полезно е да учим, да знаем“

„Мен няма кой да ме научи с какво да

храня детето. Трябва някой да научи

такива като мен, които сме сами, а

не да ходя и да питам жените. (майка

от Луковит).

„Трябва да има повече информация, 

някой да ни обясни кое, как трябва да 

се прави като храним децата.“ (майка 

от Луковит). 

● „Ами да учим да знаем, какво да 

даваме- какво не“ (майка от Филиповци).

Има нужда от обучение по въпросите на храненето



Какво ни казаха родителите

● „Храним децата с плодове и 

зеленчуци веднъж в седмицата“ 

(майка от Луковит).

● „Трябва програма, която да дава

повече храна докато децата са

малки. Като пораснат е по-лесно,

защото тогава ще мога да работя и

аз. Сега не мога и трябва да ги

гледам“ (майка от Луковит).

● „Трудно е с толкова деца и без помощ 

става още по-трудно. Мъжът ми 

сега работи, но преди не работеше и 

беше много трудно. За това такъв 

ваучер ще помогне да храня детето с 

хубава храна“ (майка от Филиповци)

Има нужда от редовно материално подпомагане



Какво показва анализа на международния опит?

Healthy start ProgramWIC Program





Застъпническата инициатива «Добро хранене за добро бъдеще» е част от

проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С

грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации

„Тръст за социална алтернатива“, "Отворено общество" и "Портикус".



• Ръководител на проекта – Силвия Василева

тел. 0888 62 88 75; e-mail: s.vassileva@hesed.bg

• Координатор - Райна Димитрова

e-mail: r.dimitrova@hesed.bg

• Експерт „Застъпничество“ – Майя Грозданова

тел. 0878 85 48 13, e-mail: maya.grozdanova@gmail.com

• Комуникации – Ралица Попова

тел. О899 19 9996, e-mail: popova.ralitsa@gmail.com

https://we-care.bg/initiatives/complete-nutrition/

Добро хранене за добро бъдеще

За контакт с нас:

https://we-care.bg/initiatives/complete-nutrition/
https://www.facebook.com/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D1%89%D0%B5-107796931603417

