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Нашата мрежа споделя разбирането, че: 
„подобряването на майчиното и детско здраве е възможно само и единствено, ако политиките в 
подкрепа на достъпа до качествени здравни услуги, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, 
както и услугите в подкрепа на полагането на отзивчиви грижи и ранно учене на детето са добре 
функциониращи и работещи в сътрудничество“. Ние се застъпваме за подобряване на:

Достъп до 
пренатална грижа 
на всяка бременна 

жена

Достъп до 
пълноценно и 

редовно хранене 
на всяко дете, 

живеещо в бедност

Достъп до услуги в 
подкрепа на 

изграждането на 
умения за полагане 
на отзивчива грижа 

и ранно учене у 
детето 

Безплатни 
медикаменти за 

лечение на всички 
деца до 3-годишна 

възраст 

Облекчаване на 
достъпа до 

процедурите за 
издаване на 
документ за 
самоличност



ПРОЦЕС НА ЦЕЛЕПОЛАГАНЕ РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА



“Ефективните национални програми се нуждаят от силен политически ангажимент, поддържан от 
правителствата и воден от решимостта за намаляване на неравенствата, бедността и 
социалната несправедливост.”

- Рамка за пълноценна грижа за ранно детско развитие, 2018г. СЗО, УНИЦЕФ и Световна банка

Фокус върху 
семействата и 

техните 
общности

Укрепване на 
услугите

Лидерство и 
инвестиции

Наблюдения на 
напредъка

Използване на 
данни и 

създаване на 
иновации 

Пет стратегически действия:



Структура и напредък по изпълнението на националните застъпнически инициативи

РП „Управление  и текуща 
оценка на напредъка“

• Над 50 екипни срещи на 
работните групи;

• Над 10 междинни оценки 
за измерване на 
напредъка по всяка от 
инициативите;

• Междинен и финален 
доклад-оценка за развитие 
и устойчивост на мрежата;

• Други.

РП“ Проучвания“ 

• 8 аналитични доклада по 
застъпническите проблеми  
и възможните им 
решения;

• Над 10 експертни 
материала;

• 2 международни 
проучвания за ефективни 
решения за превенция 
и/или елиминация на 
пропуски на системно ниво 
в държави със сходен 
профил на България;

• Други.

РП „Комуникация“

• Уебсайт на мрежата;

• Страница в социалните 
медии за всяка от 
инициативите, с общ 
достигнат брой 
последователи: над 4 хил. 
и общ брой достигнати 
хора с публикации над 202 
хил.;

• 11 Аудио-визуални 
материали по всяка от 
инициативите;

• Близо 100 публикации в 
медии, вкл. радио 
интервюта по 
застъпническите 
инициативи;

•Други.

РП „Застъпничество“

• Разработени 2 
предложения за 
национални програми;

• Внесени 3 становища за 
изменение в нормативна 
рамка;

• Внесена петиция в МЗ с 
искане за промяна на 
Н26 за достъп до 
пренатална грижа, 
подписана от  4 хил. 
лица;

• Учредени експертни 
работни групи с широко 
участие

• Проведени 5 национални 
и 24 регионални събития 
с участие на над 900 лица 
общо;

• Други.



 Октомври 2021г. учреден Национален  онсултативен Съвет  Н С ;

 М. март 2021г. организиран нлайн форум с цел представяне на застъпническите теми;

 М. май 2021г. Участие в съвместен форум с Н ОЗА, посветен на майчиното и детско здраве сред 
уязвими групи в рамките на европейската седмица на здравето;

  екущо изготвяне на становища и позиции по стратегически документи, предмет на обществени 
дискусии;

 Участие в други инициативи и мрежи, застъпващи се за ранно детско развитие в България.

Ра витие на мре овото  астъпничество

 Планиране на политики   а ирани на актуални данни относно ну дите на семействата и децата  
проследяване на тя ното и пълнение и и мерване на постигнатия ре ултат 

 Прилагане на интерсекторен под од на ра ота ме ду институциите с участие на гра данския сектор 
като ресурс  който ра полага с практическия опит  и следвания  анали и и предло ения  а промени 
в конкретни нормативни документи 

Препоръките ни от  астъпничеството до момента са:


