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СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ 
15 декември 2020 г. 

 
Европейска кампания ще се бори за гарантиране на 

равен старт в живота на всяко дете 
“Първите години, първи приоритет” се застъпва за приоритизирането на ранното 

детско развитие в публичните политики на ЕС 
 
Фондация „Тръст за социална алтернатива“  и Фондация „За Нашите Деца“, заедно с 
Eurochild и Международната асоциация „Стъпка по стъпка“, в партньорство с 
Европейския алианс за обществено здраве и Ромския образователен фонд, стартират 
европейската кампания „Първите години – първи приоритет“. Тя се застъпва за 
приоритизирането на ранното детско развитие в публичните политики на държавите, за 
да се гарантира равен старт в живота на всяко дете в Европа на възраст между 0 и 6 
години. В основата на кампанията е тезата, че първите 6 години от живота на децата 
поставят основите на тяхното физическо, социално и емоционално развитие.  
 
С помощта на национални партньори от девет европейски държави – България, 
Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания,  
кампанията ще събере и предостави информация на институциите, разработващи 
политиките на европейско и национално ниво, ще ангажира гражданските организации, 
и ще помогне за овластяване на родителите и семействата, да се застъпват за 
собствените си права, и тези на техните деца. 
 
“Присъединяваме се към кампанията като представители от българска страна, защото 
силно вярваме, че ранното детско развитие дава ключовата основа за емоционалното, 
социалното и физиологичното развитие на децата, и е определящо за потенциала, който 
могат да достигнат като възрастни хора. Инвестицията и подсилването на политиките 
за ранното детско развитие е инвестиция в бъдещото благосъстояние на цялото 
общество”, казват партньорите в кампанията „Тръст за социална алтернатива“ и „За 
Нашите Деца“. 
 
“Първите години – първи приоритет” стартира на 15 декември и има за цел да се 
гарантира подобряването на живота на децата на възраст от 0 до 6 години в Европа 
чрез: 
 

● изграждане на общност от застъпници за политиките за ранното детско 
развитие на национално ниво и на ниво Европейски съюз (ЕС); 

● повишаване на информираността и убеждаване на обществото относно 
нуждата от приоритизиране на ранното детско развитие; 

● постигане на стратегическо предимство по отношение на политиките на 
ЕС и осигуряване на финансиране в подкрепа на реформите и публичните 
инвестиции на национално ниво. 

https://firstyearsfirstpriority.eu/
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Кампанията застава зад правата на всички деца, със специален фокус върху 
семействата и децата в риск от дискриминация и изключване, като деца, които живеят 
в крайна бедност, деца с увреждания, деца в риск от раздяла с биологичните им 
семейства , деца в специализирани институции, , деца от ромски произход, , деца на 
мигранти и бежанци. 
 
“Родителите обикновено са наясно какво е най-добре за техните деца, но бедността и 
дискриминацията могат да ограничат потенциала им да дадат най-доброто от себе си. 
Чрез тази кампания бихме искали да окажем влияние върху политиките и публичното 
финансиране на ранното детско развитие, като се опрем на наличните доказателства, 
както и на мнението и опита на самите родители. Публичните инвестиции могат и трябва 
да подкрепят и овластяват семействата и малките им деца.” – Жана Хейнсуърт, 
Генерален секретар на Eurochild. 
 
Кампанията ще се застъпва пред институциите и политиците, така че средствата от ЕС 
да подпомогнат напредъка по темата в цяла Европа, както и за създаването на взаимно 
усилваща се обратна връзка между политиките и финансирането на европейско и 
национално ниво. Докато някои държави като Финландия и Ирландия успяват да 
поставят ранното детско развитие сред националните си приоритети, в повечето от 
другите държави все още липсва междусекторна рамка на политики и инициативи. 
Пандемията COVID-19 подчертава липсата на целенасочена подкрепа за семействата 
с малки деца в държави като Унгария, Сърбия, Румъния и Португалия. 
 
“Само чрез прилагане на цялостен подход спрямо всички политики и услуги, които 
оказват въздействие върху ранното детско развитие, бихме могли да прекъснем цикъла 
на неравнопоставеност и да гарантираме, че всички най-малки жители на Европа имат 
равни възможности за безопасно, здравословно и оптимално развитие от самото начало 
на техния живот.” – Михаела Йонеску, програмен директор, Международна асоциация 
„Стъпка по стъпка“. 
 
Кампанията „Първите години – първи приоритет“ стартира на 15 декември 2020 г. и ще 
набере скорост през следващите месеци. Станете част от общността, която подкрепя 
кампанията, за да направите първите години от живота на децата приоритет за цяла 
Европа. Заявете Вашия интерес тук. 
 
#FirstYearsFirstPriority 
#ПървитеГодиниПървиПриоритет 
FirstYearsFirstPriority.eu 

FirstYearsFirstPriority.eu 

https://firstyearsfirstpriority.eu/ 
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Партньорството 
 
Eurochild е мрежа, която се състои от почти 200 организации от 35 европейски държави, които 

работят с и за децата в Европа, в опит за изграждане на общество, в което се уважават правата 

на децата..  

Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ (ISSA) е регионална мрежа за ранно детско 

развитие, която свързва практиката в ранна детска възраст, изследванията в тази област и 

политиката, насочена към подобряване на качеството на системите за ранно детско развитие в 

Европа и Централна Азия.  

Европейският алианс за обществено здраве (EPHA) е водеща организация в Европа, която се 

застъпва за по-добро здравеопазване, и се състои от публични организации в областта на 

здравеопазването, пациентски организации, и групи, свързани с конкретни заболявания. 

Ромският образователен фонд (REF) има за цел да намали пропастта в образователните 

резултати между учениците от ромски и не-ромски произход чрез подкрепа на политики и 

програми, които гарантират качество на образование на ромите, включително десегрегация на 

образователните системи.  
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Контакти: 
 

Зорница Миткова 
Ръководител Комуникации 
“Първите години – първи приоритет”  
 
 
Искра Стойкова, 
Фондация “Тръст за социална алтернатива“, Ръководител програма „Първите 1000 дни“  

E: istoykova@tsa-bulgaria.org  

 
Росица Милкова 
Фондация “Тръст за социална алтернатива“, Ръководител проекти и Координатор на 

кампанията „Първите години – първи приоритет“ за България 

E: rmilkova@tsa-bulgaria.org  

 
Мила Ташкова,  
Фондация „За нашите деца“, експерт „Политики и застъпничество“  

E: m.tashkova@detebg.org  
 
Димитър Иванчев  

Фондация „За нашите деца“, Координатор проекти и Координатор на кампанията „Първите 

години – първи приоритет“ за България 

Е: d.ivanchev@detebg.org 
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