СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ
СТАНОВИЩЕ
По проект на Национална стратегия за детето
София, 12 юни 2007 г.
Уважаема госпожо заместник-министър,
Уважаеми госпожи и господа,
От името на Сдружение “Настоящи и бъдещи майки” благодаря за отправената покана за обсъждане
на първия проект на Национална стратегия за детето.
За нас като неправителствена организация, работеща за подобряване условията за раждане и
отглеждане на деца в България, е от особено значение участието в обсъждането на стратегията.
Изказваме задоволството си от това, че Държавата в лицето на Министерството по труда и
социалната политика търси мнението и подкрепата на възможно най-широк кръг институции и
граждански обединения, ангажирани с проблематиката на Националната стратегия за детето.
След внимателно запознаване с удоволствие констатираме, че проектът на Национална стратегия за
детето е сериозно и задълбочено подготвен. Той обхваща на практика всички измерения на
грижата за децата. В дълбочина са представени и най-наболелите напоследък проблеми, свързани с
детската бедност, детското здравеопазване, отпадането на деца от образователния процес,
насилието от и върху деца.
Така представен, проектът предвижда множество и разнообразни политики и инициативи за
подобряване на социалните услуги и обществения климат в страната с оглед достигане на
максимално благоприятна за децата среда.
Вярваме, че с приемането на Националната стратегия за детето ще се даде тласък за промяна и на
законодателството по отношение стимулиращите доброто родителство политики.
Основната ни препоръка към Националната стратегия за детето се отнася до сроковете за
изпълнение на предложените в нея конкретни политики и инициативи. Вярваме, че както за всеки
един родител, така и за Държавата като цяло децата трябва да бъдат приоритет номер едно. Затова
бихме желали в стратегията да бъдат фиксирани по-категорични срокове за достигане на
набелязаните цели.
Специално внимание СНБМ отделя на детското и майчино здравеопазване. То е инвестиция в
бъдещето на нацията. В тази връзка предлагаме да се обсъди възможността държавата да
сътрудничи при създаването на висококвалифицирани и специализирани детски клиники и да
подпомага по-изразително семействата с деца, на които е необходимо скъпоструващо лечение.
С цел по-качествено родителство и повишаване материалния стандарт на децата и техните
родители бихме желали се обсъдят допълнителни стимули и облекчена процедура при създаване на
частни детски заведения, училища и детски центрове.
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