
                                     
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАД 

ЗА ПРИЛОЖИМОСТ НА ПРОУЧЕНИТЕ 

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦА 

ОТ 0 ДО 3 ГОДИНИ В ШОТЛАНДИЯ 
 

Изготвен от Райна Димитрова, Фондация „Здраве и социално развитие“ 

септември 2022г. 

 

 

Защо Шотландия? 

Национална политика по храните и напитките на 

Шотландия е наречена „Becoming a Good Food Nation “ и си 

поставя за цел до 2025 да бъде „нация на добрата храна, 

където хората минават всеки етап от живота си с 

гордост и наслада и ползват храна, която те сами 

произвеждат, купуват, готвят, сервират и ядат всеки ден“ 
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Докладът „Приложимост на проучените добри практики в храненето на деца 0-3г. в Шотландия“ е 

продукт от  проведената учебна визита в Шотландия от 31 юли до 4 август 2022г. Докладът е изготвен 

от фондация „Здраве и социално развитие“ – ХЕСЕД, София, сдружение „Знание“, Ловеч и сдружение 

„Бъдеще за децата“, Казанлък, които представляват застъпническа група по проект „Добро хранене 

за добро бъдеще“, който 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".  

Учебната визита е последната стъпка от поредица изследователски дейности, осъществени с цел 

събиране на доказателства и провеждане на основана на аргументи застъпническа кампания в 

подкрепа на храненето на най-малките деца на семейства, живеещи под прага на бедност и в 

хранителна несигурност, с фокус върху ромските семейства. В рамките на изследователските 

дейности по проекта бе проведено и проучване на международен опит в областта на правилното 

хранене на децата (0-3) от уязвими групи и бе избрана близка до националния контекст програма и 

подходящи за посещение добри практики в чужбина. Информацията, събрана по време на визитата, 

ще се използва за застъпничество за бъдеща „Програма за пълноценно хранене на бременни жени и 

деца във възрастта 0-3 години“ и насоки за нейното приложение.  

 

Застъпническият проблем:  

Осигуряването на разнообразна и качествена храна в периода на захранване и след това при 

храненето на бебето и малкото дете е от ключово значение за ранното детско развитие. 

Сред бедните и уязвими общности (жени и деца, живеещи в бедност, жени и деца, живеещи в 

изолирани и сегрегирани райони, жени и деца от ромски произход) бебетата и малките деца често 

се захранват неправилно, прекалено рано, с неподходящи храни и в следствие на това децата са 

недохранени или хранени лошо в ранна възраст. Има необходимост от услуга, свързана с храненето, 

включително кърмене, която да е специфично насочена към уязвими групи.  

Проучването на действащите в момента програми в страната показа, че съществуващите мерки за 

хранителна помощ нямат фокус върху бременните жени и малките деца и не включват систематично 

обучение и консултиране за пълноценно хранене. Няма услуга, която да съчетава програмите за 

подкрепа на отговорно родителстване с програма за регулярна хранителна подкрепа. Има нужда от 

надграждане на съществуващите услуги за РДР с фокус изграждане на родителски умения с 

хранителен компонент така, че семействата да могат да получават интегрирана и цялостна услуга. 

 

Посещение на добра практика за прилагане на програма за хранителна 

подкрепа 

Учебната визита бе планирана да включи поне 5 представители на релевантни институции, които да 

се запознаят от първо лице с дългосрочните ползи от прилагането на подобна цялостна хранителна 

програма, както и да се даде обратна връзка как такава програма може да бъде адаптирана, за да 

отговаря максимално на български условия.  

В условията на Ковид 19 и глобална пандемия се оказа доста предизвикателно планирането и 

подготовката на такова посещение. Наложи се да отложим пътуването за самия край на проекта, за 
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момент в който се очакваше да отпаднат ограниченията при пътуване в чужбина и вероятността за 

карантина. Контактът, който направихме с Програма Healthy start / Здравословно начало в Англия, бе 

неуспешен и получихме отказ за съдействие. Нашите предварителни наблюдения за заместването на 

визитата с он-лайн дейност със същата цел, показваха, че няма да е ефективно и би възпрепятствало 

реализирането на целите на проекта, поради натрупаната умора в хората (включително специалисти, 

експерти) от уебинари, он-лайн обучения и други интернет формати. 

Затова се обърнахме към г-жа Мария Петкова, председател на фондация „Лале“ и дългогодишен 

донор и партньор и на трите организации с молба за съдействие. Благодарение на нейните контакти 

и познания за наличните добри практики по темата хранене на бременни жени и малки деца, 

успяхме да идентифицираме програма Best Start Foods / Храни за най-добро начало в Шотландия и 

да предприемем стъпки за осъществяване на връзка с Шотландското правителство и други 

релевантни организации в Единбург чрез доверено лице, което да ни помогне „отвътре“ и да имаме 

добър изход от усилията ни. 

 

Учебната визита бе в състав от 11 човека, пет от които представители на институции и членове на 

Експертната група за обсъждане и подготовка на предложение за „Програма за пълноценно хранене 

на бременни жени и деца във възрастта 0-3 години“, сформирана по-рано в хода на изпълнение на 

дейностите по проекта. Тези представители на институции към момента на учебната визита бяха: 

• Проф. Веселка Дулева – национален консултант по Хранене, Национален център по 

обществено здраве и анализи 

• Д-р Таня Андреева – консултант към Министерство на здравеопазването и застъпник за 

каузата „За истинска детска болница“ 

• Анна Ангелова-Филипова А- Агенция за социално подпомагане, Програма за храни и основно 

материално подпомагане 

• Мая Луканова - Агенция за социално подпомагане, Програма за храни и основно материално 

подпомагане 

• Д-р Милена Трендафилова – Министерство на земеделието 

Останалите участници бяха членове на екипа по проекта - Мария Гинева и Майя Грозданова от 

сдружение „Бъдеще за децата“, Ралица Попова от сдружение „Знание“, Райна Димитрова и Силвия 

Василева от фондация „Здраве и социално развитие“ и Мария Петкова от фондация „Лале“ (която 

сама финансира своето пътуване и престой в Шотландия!).  

Продължителността на визитата бе 5 работни дни – от 31 юли до 4 август 2022 и бяха посетени 

държавни институции и услуги и неправителствени организации в Единбург и Глазгоу. Програмата бе 

изготвена от г-жа Мария Петкова и консултирана с местни експерти. В приложение може да се види 

предварителната програма, както и обобщена информация за Програма „Храни за най-добро 

начало“, предоставен на участниците предварително. 
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Визитата се осъществи както следва: 

 

31 юли 2022 – пристигане и настаняване на участниците 

       

 

01 август 2022 – срещи в Единбург с: 

Danielle Campbell, Chief Executive 
Dr Bell’s Family Centre            
 

Общностен център, предлагащ различни холистични услуги за подкрепа на родители и млади 

семейства в Лейт, квартал на Единбург. Научихме за основния фокус на организацията към 

психичното добруване на млади родители от уязвими общности, наредено по важност до грижата за 

малките деца, и по-конкретно социализиране с други родители, фитнес и плуване за родители, 

почасова грижа и масаж за бебетата, групи за игра и организиране на общностен обяд, индивидуални 

консултации с психолог и др. 

     

https://drbells.co.uk/our-groups/
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Още информация на https://drbells.co.uk/  

 

02 август 2022 – срещи в Единбург с: 

Marion Macleod, Researcher 
 

Получихме цялостна картина на предоставянето на услуги в ранна възраст и семейна подкрепа в 

Шотландия. Някои акценти: пренаталната грижа се осъществява според насоките на Националната 

здравна служба.  

   
 
Преди, по време и след раждане семействата могат да получат 8-10 консултации от акушерка, както 

и тестове и изследвания за бременната в техния дом или в център или в болница. При нужда, 

консултациите може да бъдат и повече. Раждането се случва предимно вкъщи. В първите 10 дни 

https://drbells.co.uk/
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акушерката ходи всеки ден. От 11-я ден започват да ходят здравни посетители / health visitors – 

медицински сестри със специално образование. Патронажна сестра посещава семейството до 5-

годишна възраст на детето. 

   

 

Ранно учене всички в размер на 1140 часа предучилищно образование на година е осигурено за 

всички деца на възраст 3 и 4 години. Възможно е да се предостави и за някои на 2 години. Местните 

власти са задължени законово да подсигурят тази услуга, а правителството дава насоки за 

национална обучителната програма на специалистите по ранно детско развитие. Такива са 

обикновено учители или детски сестри. Насърчава се играта. Насърчава се ученето навън, дори когато 

вали.  

Услуги в общността – има голямо разнообразие от безплатни, платени, с публично финансиране, 

самоорганизирани услуги, също частни бизнеси и благотворителни организации. Всички те се 

различават и по обем и тип на предлаганите услуги. И тук има проблеми като липса на устойчиво 

финансиране за част от услугите, както и някои специфики като напр. широка употреба на наркотици, 

голям процент предозиране до смърт и много родители тинейджъри, употребяващи наркотици и без 

социална среда и подкрепа.  

   

Някои услуги са целеви за специфични групи, но много хора, които имат нужда от помощ не достигат 

до програмите 

Някои услуги се предоставят само след насочване и оценка, напр. в семейни центрове, където децата 

са насочени поради проблеми в развитието. Ако имат нужда от допълнителна подкрепа от учене - 

аутизъм, слухов проблем или поведенчески проблеми, тези деца имат право на оценка и подкрепа 

за ученето. Целта е те да започнат училище наравно с връстниците си.  
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Като задължителни интервенции са определени: социални услуги; здравни услуги; и закрила на 

детето. Случва се извеждане на детето от семейството, но предимно се цели помагане на 

семействата да се справят. Сега полицията повече се намесва. Повечето малки деца попадат в 

системата на социална работа заради закрила на детето.  

Още информация на https://commonweal.scot/wp-content/uploads/2021/09/Childcare-or-Caring-

About-Children.pdf  

 

Willy Barr, Manager  
Citadel center 
 

„Citadel makes us all feel equal / Цитаделата прави всички да се чувстваме равни“ - цитат от потребител 

на услуги в общностен център за работа с работа с млади родители и деца. Определя се като Сейф 

спейс - не само физически, но и емоционално сигурно място. Започнало работа през 1980г. като 

младежкия клуб, сега  посреща млади майки (14-21г), насочени от здравните посетители. В момента 

имат 20 майки. В един от дните има служител, който се грижи за бебетата, а майките са свободни да 

се подкрепят една друга. Наред с това се раздава и много храна - всяка седмица около 70 кг, които 

може да са и дарения от супермаркетите на храна с изтичащ срок на годност.  

     

Основен фокус е работа между поколенията. Социалното общуване много помага на психичното 

здраве. Бедността и менталното здраве пречат на доброто родителство. Наличен е консултант по 

психично здраве.  

На всеки потребител се предлага Wellbeing box / Кутия за благополучие, която съдържа насоки и 

различни игрови активности за промоция на здраве. 

       

https://commonweal.scot/wp-content/uploads/2021/09/Childcare-or-Caring-About-Children.pdf
https://commonweal.scot/wp-content/uploads/2021/09/Childcare-or-Caring-About-Children.pdf
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Още информация на https://citadelyouthcentre.org.uk/ 

 

Clare Simpson, Director, Parenting Across Scotland и 
Cheryl Brown MBE, Chief Executive Midlothian Sure Start 
 
Модел на отворена детска градина, пренесен от Швеция и пилотен проект да се приложи в 

Шотландия. Това е дългосрочна концепция за подкрепа на родители, където в групи регулярно се 

събират в семейни центрове майки и бащи или грижещи се за децата и самите деца и се подкрепят 

от високо-квалифицирани специалисти по РДР, за да се разивят уменията, самочувствието и знанията 

на родителите. Услугата е универсална и всяко дете може да участва.  

     

Още информация на https://childreninscotland.org.uk/open-kindergarten/ 

 

Sue Palmer, Chairperson,  
Upstart Scotland   
 
Кампания за задържане на децата в детска градина във възрастта от 3 до 7 години и отложен старт 

на 1ви клас след 5 годишна възраст, вкл. събиране на доказателства в подкрепа на важността на 

саморежисираната игра. Ако процеса на образование започва много рано, децата изостават 

социално и емоционално.  Забавянето на тръгването на училище ще подобри развитието на 33% от 

https://citadelyouthcentre.org.uk/
https://childreninscotland.org.uk/open-kindergarten/
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децата. Това ще подпомогне менталното здраве. “Да спрем да вадим хората от реката, да видим 

къде те падат в нея” 

    

Още информация на https://upstart.scot/ 

 

03 август 2022 – срещи в Глазгоу с: 

 

Nicola Birrell, Senior Policy Officer,  
Best Start Grant and Best Start Foods | Scottish Government 
 

Какво представлява програмата Best Start Foods / Храни за най-добро начало 

• Шотландското правителство замени схемата за ваучери „Здравословен старт“ (Healthy start) 
на Обединеното кралство (HSV) в Шотландия с "Храни за най-добро начало"  на 12 август 2019 г. като 
част от петте семейни плащания 

     
• Best Start Foods (BSF) има за цел да помогне за справяне с последиците от детската бедност, 
като подкрепя семействата с ниски доходи да купуват здравословни храни. 

• Best Start Foods осигурява по 18£ на всеки четири седмици през цялата бременност и по 36£  
на всеки четири седмици от раждането, докато детето навърши една година. Средствата се 
осигуряват за подкрепа на кърмещите майки или в помощ за разходите за купуване на адаптирано 
мляко за кърмачета. След навършване на една година, програмата предоставя по 18£  на всеки 
четири седмици докато детето навърши три години.  
 

https://upstart.scot/
https://www.healthystart.nhs.uk/
https://www.mygov.scot/best-start-grant-best-start-foods
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Как работи Best Start Foods 

• Best Start Foods осигурява бременни жени и семейства с деца на възраст под три години, 
които получават определени обезщетения за определена сума, с минимум 4.50£ седмично чрез 
платежна карта за закупуване на здравословни храни.  

   
• Допустимите храни включват: краве мляко (обикновенo);  Първа формула за кърмачета 
Мляко – храна на базата на краве мляко или козе мляко, предназначено за употреба от раждането;  
Плодове и зеленчуци – пресни, замразени или консервирани плодове и зеленчуци (без добавена 
захар и сол);  Варива: сушени, консервирани или замразени (т.е. леща, боб, грах, ечемик); и яйца – 
всякакви пресни яйца. Изключват се месо, млечни, соево мляко, хляб 

• Best Start Foods се доставя от службата Социално осигуряване Шотландия 

• Best Start Foods премахна загубата на доверие, свързана с предишната система за Healthy Start 
(HSV) хартиени ваучери с помощта на предварително заредена платежна карта, която работи като 
обикновена банкова карта. Картата може да се ползва във всички хранителни магазини и онлайн и 
се блокира в нелегални магазини без лиценз, места за бързо хранене и магазини за дрехи 

• През 2023-24 г. ще преминем към плащане в брой вместо с карти, което дава на родителите 
по-голяма гъвкавост и избор в начина, по който използват тази финансова подкрепа. 
 
Какви интегрирани общностни услуги за деца и семейства, особено за малки деца (0-3-годишна 

възраст) има в Шотландия? 

Безплатни витамини за всички бременни жени 

• Предлагат безплатни витамини на всички бременни жени в Шотландия, през цялата им 
бременност, като част от ангажимента да се даде на децата най-добрия старт в живота. 

• Витамините са същите като предлаганите чрез общата за Обединеното кралство схема 
"Здравословен старт" (Healthy Start), която се управлява от Министерството на здравеопазването и е 
отворена само за получателите на определени обезщетения, доказани с проверка на средствата, от 
Министерството на труда и пенсиите или данъчни кредити.  

• Осигурен е универсален достъп до витамините в Шотландия, защото има силни 
доказателства, че приемането на витамини по време на бременност подобрява както здравето на 
майката, така и на бебето. Настоящите витамини "Здравословен старт" съдържат: 
o 70 милиграма витамин С 
o 10 микрограма витамин D 
o 400 микрограма фолиева киселина 

• Членовете на Съвет по здравето на NHS имат възможност за разпространение на витамини от 
Healthy Start на бременни жени директно чрез своите акушерски услуги и здравни посетители, както 
и някои общностни аптеки и практики за отпускане. 
 

Кутиите за бебета на Шотландия 

• На всички новородени бебета в Шотландия се дава кутия от основни предмети, съдържаща 
неща като: 
o дрехи, от новородено до 6 месеца 
o цифров термометър за под рамо 

https://www.mygov.scot/using-your-best-start-foods-card
https://socialsecurity.gov.scot/
https://www.gov.scot/policies/maternal-and-child-health/free-vitamins-for-all-pregnant-women/
https://www.mygov.scot/baby-box
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o термометър за вана и стая 
o кърпа за баня 
o постелка за смяна на пелени 
o книги 

• Кутията разполага също с матрак, протектор за матрак и 2 чаршафа. 

• Кутията за бебета е безплатна и акушерката помага за регистрацията. Това се случва по време 
на среща през 18 до 20 или 28 седмица от бременността. 

• Кутията за бебета се получава между 32 до 36 седмици от бременността. 

• 98% от семействата използват кутията 
 

Родителски клуб  

• Нашият уебсайт на Родителски клуб предоставя информация в подкрепа на родителите на 
малки деца. 

• Родителският клуб е основният ресурс, към който насочваме родителите и полагащите грижи 
за напр. съвети за здравословно хранене и др. 
 
 
Как Best Start Foods е свързан с други услуги за деца и семейства? 

Best Start Foods се плаща, докато дете навърши 3-годишна възраст, това се различава от схемата HSV 
във  Великобритания, която се изплаща, докато дете навърши 4 години. Решението за плащане на 
Best Start Foods докато дете навърши три години, е да бъде в съответствие с по-широки политики, 
включително увеличения брой часове за всеобщо предоставяне на ранно учене и грижи за деца (ELC) 
на възраст от 3 до 4 години, които ще включват безплатно хранене, напитка от мляко и здравословна 
закуска чрез шотландската схема за мляко и здравословна закуска. 
 
От пролетта на 2021 г. Best Start Foods е популяризирана като част от кампанията "Пет семейни 
плащания". Това е промоционална кампания, фокусирана върху пакета подкрепа, с която разполагат 
семействата с ниски доходи, който включва Best Start Foods, трите плащания за Best Start Grant и 
шотландското плащане за деца. Това включва телевизионна, радио и дигитална реклама. 
 

 
 
Заявленията за Петте семейни плащания се извършват на един и същ формуляр. След стартирането 
на шотландското детско плащане, може да се използва един формуляр за кандидатстване за Best 
Start Foods, Best Start Grant и Шотландско плащане за деца. 
 
Още някои детайли: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
 

 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
  
  
 
 
 

               
       

   
           

       

           
     

   
               

       

   
       

   
               

       

https://www.parentclub.scot/
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От началото на програмата до май 2022 са одобрени 118000 кандидати. Общата стойност е 30 млн 
паунда. Огромната част са жени - 92%. Повечето кандидатстват онлайн. 2% са на хартия, 7% по 
телефона. 86% от хората, които имат право кандидатстват. Много често здравните посетители 
насърчават бременните.  
 
Оценка на програмата - програмата е много положително оценена. Родителите споделят, че им се 
предлага разнообразие от здравословна храна, купуват повече здравословна храна на по-добро 
качество. За някои тази подкрепа е освободила средства, за да посрещнат други разходи. Не им 
харесва, че парите намаляват наполовина, когато детето стане на 1г и спират, като детето стане на 3.  
Предстои да се премахнат ограниченията и това ще включи още 20000 човека.  
На въпрос как се контролира дали родителите купуват само разрешените храни, отговорът беше, че 
основен принцип  на Шотландското правителство е да уважаваме хората и да им вярваме! Много е 
важно хората да се почувстват уважени и да не се притесняват, че някой ги дебне. Инвестицията в 
хората е много важна.  
 

 
 
Още информация на: https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/help-if-on-a-low-income/best-
start-grant/best-start-foods/best-start-foods/ 
 
 
Social Security Scotland | Scottish Government 
Agnes Husband House 
 
„Social security is investment in people of Scotland / Службата Социална сигурност е инвестиция в хората 

на Шотландия“ – мото на правителството, което следва 5 основни принципа: 

• Хората са в центъра 

• Политиките се комуникират 

• Услугите достигат до хората 

• Работа между секторите 

• Непрекъснато се учим и подобряваме 

https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/help-if-on-a-low-income/best-start-grant/best-start-foods/best-start-foods/
https://www.citizensadvice.org.uk/scotland/benefits/help-if-on-a-low-income/best-start-grant/best-start-foods/best-start-foods/
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  Голямо внимание се обръща на правилната 

комуникация, за да може всички потенциални потребители да са добре осведомени за правата им и 

се насърчават да се възползват. 

Регулярно се събира и обратна връзка от потребителите за тяхната удовлетвореност, а 

Правителството се задължава редовно да публикува информация за постигането на целите. 
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Основни впечатления и обратна връзка от участниците: 

Главните принципи на Шотландското правителство са Dignity, fairness, respect / Достойнство, 

справедливост, уважение! Това бе повторено много пъти, особено в разговорите ни със служители 

на правителствената служба по Социалното осигуряване. Хората са поставени в центъра на услугите 

като активни участници, а не пасивни ползватели, целта е да са включени и информирани, има 

истинско междусекторно взаимодействие и амбиция за разширяване обхвата на услугите и 

премахване на съществуващи прагове. И сега достъпът до 5те семейни плащания (част от които е и 

плащането по програмата за здравословно хранене) е изключително улеснен: потенциалните 

потребители са търсени от самите служби, могат да заявят ползване на множество услуги за 

подпомагане само с един формуляр и го подават онлайн, на хартия или дори само с телефонно 

обаждане. Човекът не вади и не предоставя никакви документи, за да докаже правото си да ползва 

услугата, информацията се проверява служебно. 

Услугите се усъвършенстват и подобряват непрекъснато. Регулярно се прави оценка и се консултират 

с широк кръг заинтересовани страни, чието мнение има сериозна тежест при взимането на решение 

за промяна на условията. Напр. въвеждането на програмата  Best start foods е било обсъждано 

публично 3 години, преди да стартира през 2019 г. 

Ранното детство и периодът на бременността са подкрепени с добре разписана държавна политика, 

осигурени са различни мерки за подпомагане, с фокус към уязвимите общности, патронажната грижа 

е с добре развита инфраструктура и истински работеща система за насочване между различните 

услуги.  

Изключително впечатление прави вниманието, което се обръща на психичното здраве и комфорт на 

хората. Във всички посетени услуги това бе основен фокус и всички представяния започваха с факта, 

че без да е осигурено спокойствие и сигурност за психиката на потребителите, никоя услуга не би 

могла да е ефективна. 

 

Препоръки за приложимостта на наблюдаваните услуги в български контекст: 

• Преди всичко да се работи за единна държавна политика за ранното детство спрямо 

утвърдените съвременни световни стандарти. Да се мисли повече с визия за бъдещето и устойчивост 

на ресурса в подкрепа на ранното детско развитие. Сега е осигурено финансиране за голяма част от 

мерките, но те обикновено се изпълняват самостоятелно, без или с недостатъчна координация с 

другите сфери за подкрепа. 

• Силно необходим е интегриран подход, който реално да обединява специалисти от различни 

области – здравеопазване, социално подпомагане, образование, психично здраве и др. и да се 

осигури работеща система за насочване.  

• Да се разшири обхвата на съществуващото социално подпомагане за бременни жени и деца 

до 3 години от уязвими групи, като се помисли как да се използват средствата точно за здравословни 

храни. 

• Социалните услуги да променят „институционалния“ си стереотип на работа, да имат повече 

свобода, за да реализират конкретни мерки, които да отговарят на конкретни нужди, не на всички 

потребители заедно, а на всеки поотделно.  

• Ползвателите в социалните услуги да имат повече свобода и повече отговорности, т.е. да са 

овластени и да участват активно, а не да са пасивни потребители на това, което им се предлага.  
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• Да се работи повече в посока превенция, а не преодоляване на последствията от бедността и 

факторите, които я обуславят. 

• Практическото прилагане на политиките да е доста по-щадящо за потребителите. Да се 

намалят и автоматизират административните процеси, което ще доведе до повишаване доверието 

към институциите от една страна и от друга ще облекчи административната тежест при обработката 

на заявленията. 

 

 

Въпреки изключително динамичната политическа обстановка в България и трудния период с 

натрупване на сериозни кризи, застъпническите усилия за по-добро и пълноценно хранене  за всички 

деца в България, не трябва да приключат с края на този проект. Много от горе-споделените добри 

практики и опит могат да бъдат адаптирани за България, нещо повече – амбицията е да се приложат 

и по-добре! 

 

Още информация може да се намери на следните линкове: 

 


