ПРИЗИВ
на Алианс за ранно детско развитие
към политическите организации, участващи в Парламентарни избори 2021

Уважаеми кандидати за народни представители и ръководители на политически партии
и коалиции,
Алианс за ранно детско развитие е обединение на над 50 неправителствени
организации и професионалисти. Ние работим за гарантиране на правата и равен
старт в живота на всяко дете в България, както и за приоритизиране на ранното детско
развитие в публичните политики на държавата. Първите 7 години от живота на човека
поставят основите на неговото физическо, социално и емоционално развитие. Също
така определят разгръщането на потенциала му като възрастен.
Инвестицията и фокусът към политиките за ранното детско развитие е инвестиция в
бъдещото благосъстояние на цялото общество.
Ние разглеждаме тази инвестиция в цялост, с включване на мерки към всички системи,
които имат отношение към ранното детство и ключовите здравна, социална и
образователна.
Нужна е ясна и целенасочена държавна политика, която да обедини и интегрира в себе
си всички тези системи, които имат досег с ранното детство и подкрепата към
родителите на деца в ранна възраст:
 Политика, която да е актуална, навременна и отговаряща на ситуацията в
страната, с ключови промени, които да се случат в политиките за ранно детско
развитие, разработена в рамките на ангажиран и конструктивен процес.
 Политика, която се изпълнява чрез ефективни механизми за координация и
междуинституционално взаимодействие на национално и местно ниво.
 Политика, която е основана на систематично събирани данни, на планирането,
прилагането и оценката на мерките и дейностите, насочени към децата и
семействата.
 Политика, базирана на укрепен капацитет на професионалистите в здравния,
социалния и образователния сектор, както и повишени компетентности в
сферата на ранното детско развитие, социалния статус и престижа на
професиите им – чрез фокус върху ранното детско развитие в професионалното
образование.
Ние призоваваме партиите, които участват в изборите за 45-то Народно събрание през
2021 година, да заявят своят ясен ангажимент за гарантиране на правата на децата и
за създаване на условия за тяхното пълноценно развитие от най-ранна възраст.
Грижата за децата в първите им години и създаването на условия за пълноценното им
развитие е гаранция за успеха им като възрастни. Това е инвестиция в бъдещето на
България.

