
 

 
 

 

  

„Пилотен проект насочен към насърчаване на здравословното хранене на 

бременни и кърмещи жени“, на Европейската комисия и Главна дирекция 

„Здравеопазване и безопасност на храните“ 

 
 

Наименование: „Пилотен проект насочен към насърчаване на 

здравословното хранене на бременни и кърмещи жени“ 

Партньорство: 

Мурсия – Испания 

Манчестър – Англия 

Малмьо – Швеция 

Острава – Чехия 

Изпълнени дейности:  

 Сформиран е екип за управление на проекта. 

  Създадена организация и координация на фокус-групата от бременни и кърмещи 

жени с непривилегирован произход.  

 Създадена е Местна промотираща група (МПГ), която е събрала всички 

заинтересовани страни (представители на здравния сектор, специалисти по 

хранене, акушери, медицински сестри и лекари, местни органи, неправителствени 

организации и благотворителни и други обществени асоциации).  

 Участие в международна среща и обучителна сесия, свързани с предлагания 

метод на интервенция.  

 Разработен план за действие за изпълнението на проекта на общинско ниво.  



 

 
 

 

 Участия в обучения и изграждане на умения в местните мултипликатори, като по 

време на работа е приет подход за използване на образователния материал при 

бременни и кърмещи жени.  

 Стартирана е кампания на местно ниво с образователни материали.  

 Извършена е координация и е осигурено изпълнението на дейностите по проекта 

на местно ниво в съответствие с плана за действие.  

 Проведено е финалното мероприятие, в което резултатите и усвоените уроци са 

представени и споделени на национално ниво.  

Постигнати резултати: 

Съставени и тествани образователните материали, посредством които е 

повишена информираността по здравословните проблеми, свързани с недохранване, 

наднормено тегло и затлъстяване, както и представянето на здравословна диета и 

здравословен начин на живот от бременността до периода на кърмене.  

Информационният и образователен материал е насочен към бременни и кърмещи 

жени от уязвими групи от населението, като е осигурено изпълнението на 

дейностите в пет държави-членки на ЕС на различни езици и с различни културни 

обкръжения.  

Във всеки град, участие са взели най-малко 2500 бременни и кърмещи жени.  

Бюджет на проекта: 

23 968 EUR (двадесет и три хиляди деветстотин шейсет и осем евро) или 

46 877,33 лв. (четирийсет и шест хиляди осемстотин седемдесет и седем 

лева и тридесет и три стотинки)  

Статус на проекта:  Приключил 

 

 

 


