
 

Проект „С грижа от 0 до 3“ за подобряване на 

майчиното и детско здраве сред ромска общност в 

България 

ЗАЩО Е ВАЖНО РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ? 
 

Периодът от зачеване до навършването на 3-годишна възраст е един от най-
ключовите за всяко дете, тъй като тогава се развива 80 % от неговия мозък. Затова е от 
изключителна важност децата  да имат сигурна, безопасна и любяща среда, пълноценно 
хранене и стимулираща грижа от страна на техните родители / полагащи грижи. 

 

Социалната и икономическа уязвимост на повечето семейства от ромска 

общност в България е често срещана и трудно преодолима бариера пред родителите за 

осигуряване на качествена грижа за детето в ранна възраст. A наличните, 

но недостатъчно развити целенасочени услуги в подкрепа на уязвимите семейства, 

допълнително възпрепятстват пълноценното развитие на детето и удовлетвореността 

на семейството при търсене на подкрепа.    
 

Проект „С грижа от 0 до 3“ си поставя за цел да подобри майчиното и детско 

здраве сред ромска общност. За постигането на тази цел, проектът обединява усилията 

на 11 граждански организации в неформална мрежа, която се застъпва за системна 

промяна, за разработване на политики за пълноценна грижа за детето до 3г. възраст в 

семеен контекст.   

 

НАШАТА МРЕЖА СПОДЕЛЯ РАЗБИРАНЕТО, ЧЕ: 
 

“подобряването на майчиното и детско здраве е възможно само и 
единствено, ако политиките и услугите в подкрепа на достъпа до качествени 

здравни услуги, пълноценно хранене, сигурна и безопасна среда, както и услугите в 
подкрепа на отговорните родителски грижи и ранно учене са добре функциониращи 

и работещи в сътрудничество”. 
 

Вярваме в това, че способността на семействата и на полагащите грижи да 

подкрепят развитието на малките деца е в пряка зависимост от политиките, програмите 



и услугите за осигуряване на пълноценна грижа, особено през първите 3 години от 

живота на детето. Вярваме, че секторните политики – здраве и хранене, социална 

закрила и защита - играят ключова роля, особено по отношение на децата, изложени на 

риск от бедност. Споделяме разбирането, че грижещите се за детето са най-способни да 

осигурят на децата си пълноценна грижа, когато самите те се чувстват сигурни – 

емоционално, финансово и социално. Пълноценната грижа се отнася до условия, 

създадени в резултат от публични политики, програми и услуги. Тези условия дават 

възможност на общностите и лицата, предоставящи грижи, да осигурят добро здраве и 

хранене на децата и да ги предпазят от заплахи. Пълноценната грижа също така 

означава да се даде възможност на малките деца да започнат да учат рано на базата на 

отзивчиво и емоционално подкрепящо взаимодействие. 1 

 

Именно затова обединяваме своите усилия в застъпничество пред ресорните 

институции на национално, регионално и местно ниво за прилагане на холистичен и 

междуинституционален подход на планиране и изпълнение на политики за по-добър 

достъп до качествени услуги на жените и децата в четири основни направления: 

 

1. ЗДРАВЕ: Осигуряване на равен достъп до здравни услуги за всяко дете и 

пренатална грижа за всяка бременна жена, независимо от здравно 

осигурителния й статус;  

 

2. ПЪЛНОЦЕННО ХРАНЕНЕ: Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на 

деца от бедни семейства чрез въвеждане на специализирана хранителна 

програма – информиране, консултиране и осигуряване на хранителни продукти; 

 

3. РАННО УЧЕНЕ И ПОЛАГАНЕ НА ОТЗИВЧИВИ ГРИЖИ: Разкриване на интегрирани услуги 

и програми в  подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на 

грижи за детето в най-ранна възраст; 

 

4. СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА: Достъпни процедури за издаване на лични 

документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи.  

 

ОЧАКВАМЕ ДА ПОСТИГНЕМ ПРОМЯНА В: 
 

• Съществуващите политики и практики,  приемане на нови нормативни актове, 
целящи изравняване на достъпа до  услуги за здраве и ранно детско развитие 
за децата до 3 години, както и бременните жени и майки от уязвими групи; 

 
1  World Health Organization, United Nations Children’s Fund, World Bank Group. Nurturing care for early 
childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform health and human 
potential. Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO, https://nurturing-care.org/  

https://nurturing-care.org/


• Надграждане на наличните социални и здравни услуги с интервенции за 

целенасочена подкрепа на уязвими бременни жени, майки и деца до 3 години с 

цел по-добър обхват, качество и ефективност;  

• Осигуряване на държавно и/или европейско финансиране на въвеждане в 

национален мащаб на доказано ефективни услуги;   

• Подобряване на интегрирания модел на услуги в областта на здравето, 

пълноценното хранене, ранното учене и полагането на отзивчиви грижи, както и 

сигурната и безопасна среда за развитие на детето в семеен контекст; 

• Намаляване на дискриминационните практики; 

• Изграждане на мрежа от граждански организации с водеща роля и участие чрез 

застъпничество в процеса на правене на политики, свързан с майчиното и детско 

здраве на национално ниво. 

 

В рамките на застъпническите инициативи очакваме постигане на промяна с 

пряко въздействие върху:  

• Децата от уязвими общности на възраст от 0 до 3 години, и техните семейства  

• Бременни жени  и майки на деца до 3 години от уязвими общности  

 

За периода от ноември 2020г. до септември 2022г. проектът подкрепя мрежата 

от граждански организации в съвместно изпълнение на национални застъпнически 

инициативи за постигане на системна промяна по посочените по-горе направления.  

 

КАКВО НИ ПРЕДСТОИ? 
 

ПРОУЧВАНИЯ с цел събиране на доказателства и/или анализ на налични доказателства по 

застъпническия проблем и неговото решение; 

 

ОБЩЕСТВЕНИ ДИСКУСИИ – местни, регионални и национални форуми, срещи и 

конференции. Учредяване на по-широк формат на застъпнически групи с възможност за 

участие на организации, институции, активисти, работещи в сферата, както и 

привличане на родители; 

 

ЗАСТЪПНИЧЕСТВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА СИСТЕМНА ПРОМЯНА В ПОЛИТИКИ на местно, регионално и 

национално ниво. 

 

Повече информация за инициативите и възможностите за участие можете да намерите 

на уеб страницата на “С грижа от 0 до 3“, която ще бъде активна след 1 април на адрес: 

we-care.bg  

 



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ МРЕЖАТА 

 

Сдружение ”Клуб на нестопанските организации - 

Търговище” 

Застъпник в направление ”Здраве”      

Клубът подкрепя деца и семейства от рискови общности, като 

подобрява техния здравен, социален и образователен статус. 

Организацията участва в програми с грижа към деца и родители; предоставя безлихвени 

заеми за подобряване на жилищните условия; участва в изработването на местни 

политики и стратегически документи, свързани с подкрепата за уязвими групи. 

Сдружението е учредител и член на национални мрежи, създадени да провеждат 

застъпнически дейности в областта на правата на децата и гражданското участие. 

Уебсайт: https://www.clubngo.org/ 

Лице за контакти: Невена Маджирова, E-mail: clubngo@abv.bg 

Сдружение ”ЛАРГО“ – Кюстендил  
Застъпник в направление ”Здраве” и “Ранно учене и полагане 
на отзивчиви грижи” 

Сдружението възниква с целта да подпомогне най-уязвимите 

членове на обществото, които имат ограничен достъп до 

здравни, социални и образователни услуги. В своята дейност, „ЛАРГО“ разчита на 

вътрешните сили на самата ромска общност и работи активно за привличането и 

обучението на доброволци – ученици и студенти -  а също така търси подкрепата и 

сътрудничеството на други граждански организации, за да увеличава своя опит и да се 

адаптира успешно към световни модели за социално включване, образователна и 

трудова интеграция. 

Уебсайт: http://www.largo-kn.com/  

https://www.clubngo.org/
mailto:clubngo@abv.bg
http://www.largo-kn.com/


Лице за контакти: Сашо Ковачев, E-mail: largo_2007@abv.bg  

Сдружение ”Жажда за Живот” – Сливен  

Застъпник в направление ”Здраве”  

Организацията работи за изграждането на съвременна мрежа от 

здравна, социална и правна защита за една от най-уязвимите 

рискови групи в нашето общество – майките и децата от ромска общност. Основните 

дейности на сдружението са насочени към развитие и утвърждаване на ефективни 

практики за грижа за деца; информиране, включване и овластяване на семейства; 

намаляване на насилието и адресиране на недостатъчната грижа към деца и семейства 

от институциите. 

Уебсайт: http://www.thirstforlife-bg.com/bg/  

Лице за контакти: Стефан Стефанов, E-mail: info@thirstforlife-bg.com  

Сдружение ”Национална мрежа на здравните медиатори” 

Застъпник в направление ”Здраве”  

Основни цели на организацията са: застъпничество за 

подобряване на достъпа до здравни грижи и услуги за най-

бедните и уязвими членове на обществото; развитие и устойчивост на професията 

„здравен медиатор“; подобряване на квалификацията на здравните медиатори, 

мониторинг и супервизия. Национална мрежа на здравните медиатори провежда 

различни застъпнически кампании в сферата на майчиното и детско здравеопазване, 

подобряване на профилактиката на инфекциозни заболявания, намаляване на 

дискриминацията и много други. 

Уебсайт:http://www.zdravenmediator.net/  

Лице за контакти: Диляна Дилкова, E-mail: d.dilkova@gmail.com    

 

Фондация “Здраве и социално развитие” (Хесед) 

Застъпник в направление “Пълноценно хранене” 

Мисията на фондацията е да утвърждава възможности за 

личностно и общностно развитие, опазване на здравето и 

социално благополучие, както и да създава и популяризира ефективни подходи за 

успешна интеграция на социално изолирани общности. Фондацията промотира здраве 

http://www.thirstforlife-bg.com/bg/
http://www.zdravenmediator.net/
mailto:d.dilkova@gmail.com


и интегрирани услуги. А също така прилага успешни модели за ранно детско развитие - 

програми за бременни, семейства с малки деца, целодневна грижа, училищна 

подкрепа, развитие на социални и житейски умения и др. 

Уебсайт: https://hesed.bg/  

Лице за контакти: Силвия Василева, E-mail: s.vassileva@hesed.bg  

Сдружение “Знание – Ловеч“  

Застъпник в направление “Пълноценно хранене” 

Мисията на сдружение “Знание – Ловеч“ е утвърждаване на 

демократичните ценности в обществото и повишаване на 

човешкия потенциал чрез осигуряване на качествено и достъпно обучение, съчетано с 

националните традиции и европейските измерения за учене през целия живот. До 

момента, фондацията е изпълнила над 40 проекта, насочени към подпомагане на 

социално уязвими групи, подобряване на активността и информираността сред 

подрастващата група от населението, както и проекти допринасящи за повишаване 

капацитета на неправителствени организации в България. 

Уебсайт: http://znanielovech.org/  

Лице за контакти: Свилен Андреев, E-mail: svilen_c.a@abv.bg   

Сдружение “Бъдеще за децата” – Казанлък  

Застъпник в направление “Пълноценно хранене” 

Сдружението работи в подкрепа на рискови групи деца и 

семейства като осигурява условия за тяхното развитие и 

социално включване. Управлява две социални услуги в обществена подкрепа и 

социална рехабилитация и интеграция на деца с увреждания. През последните години 

реализира проекти и инициативи в подкрепа на доброто родителстване и дарителски 

кампании за подкрепа на семействата.  

Уебсайт: http://speckids.org/ 

Лице за контакт: Мария Гинева, E-mail: special_child@abv.bg   

https://hesed.bg/
mailto:s.vassileva@hesed.bg
http://znanielovech.org/
mailto:svilen_c.a@abv.bg
http://speckids.org/
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Сдружение “Фонд за превенция на престъпността – ИГА”  - 

Пазарджик 

Застъпник в направление “Ранно учене и полагане на 

отзивчиви грижи” и ”Сигурна и безопасна среда” 

Организацията инициира гражданската активност и работи за намаляване на 

престъпността. ИГА организира инициативи, насочени към реформи на наказателно-

изпълнителната система в България и работи по предоставяне на социални услуги на 

различни целеви групи. Фондацията разработва и внедрява експериментални програми 

и модели; развива обучителни, консултантски, информационно-образователни и 

издателски дейности; подобрява диалога и междуинституционалните връзки  и др.  

Уебсайт: http://www.iga-bg.org/  

Лице за контакт: Трендафил Меретев, E-mail: meretevt@gmail.com   

Сдружение “Инициатива за равни възможности” – София  

Застъпник в направление “Сигурна и безопасна среда” 

Сдружението развива инициативи, насочени към 

утвърждаване на равенството във възможностите на ромското население чрез 

разработване и изпълнение на програми за правна помощ и съдействие; правно 

образование и  осигуряване на равни възможности в основните обществени области – 

образование, здравеопазване, трудова заетост и жилищни условия. Има за цел и 

насърчаването на отношения на взаимно сътрудничество и търпимост между ромите и 

другите групи български граждани. 

Уебсайт: https://www.equalopportunities.eu/bg/ 

Лице за контакт: Даниела Михайлова, E-mail: equal_opportunities@abv.bg   

Женско ромско сдружение “Хаячи” – Нови Пазар 

Застъпник в направление “Сигурна и безопасна среда” 

Сдружението поддържа добро сътрудничество и реализира 

успешно инициативи с институции, граждански общества и 

доставчици на социални услуги. Работи в общността в различни направления и аспекти 

http://www.iga-bg.org/
mailto:meretevt@gmail.com
https://www.equalopportunities.eu/bg/
mailto:equal_opportunities@abv.bg


като полагане на основи за развиване на морални и духовни ценности, приобщаване на 

младежите в живота на общността и в регулиране на неговите устои, създаване на 

условия за стимулиране на положителните нагласи сред общността. Хаячи създава 

възможности, дейности и програми за задоволяване на потребностите на нуждаещите 

се от услуги лица, засилване на социалното включване и предлагане на труд, с цел 

постигане на ефективна и устойчива държавна и общинска политика за подкрепа на 

лицата от уязвимите групи. 

Уебсайт: https://hayaci.eu/  

Лице за контакт: Мюзеям Али, E-mail: hayaci@abv.bg   

 Фондация “Бъдеще” - Ракитово 

Застъпник в направление “Ранно учене и полагане на 

отзивчиви грижи” 

Организацията работи за равноправно интегриране на ромите 

в българското общество. Мисията и е да работи активно за 

интегриране в обществото на хора от различни етнически и социални групи, религиозна 

и национална търпимост, като фокусира усилията си към децата и младежите за 

подобряване на жизнения им стандарт чрез повишаване на културното им възпитание 

и материално подпомагане. Организацията развива капацитета на общността чрез 

повишаване на образователното ниво на ромските деца и младежи. Работи в сферите 

на образованието, подобряването на жилищните условия, здравеопазване и социални 

дейности, вкл. директна работа със семейства, деца и институции. 

Лице за контакт: Анче Кривонозова, E-mail: future_rakitovo@abv.bg   
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