Early Childhood Development
Name of the material

Type of the material

Link

Ранните моменти са от значение, за развитието на
детския мозък

Новина, с която стартираме кампанията
#РаннитеМоментиСаОтЗначение
#EarlyMomentsMatter

https://www.unicef.bg/bg/article/UNITsEFRannite-momenti-sa-ot-znachenie-za-razvitieto-nadetskiya-mozak/1162

УНИЦЕФ: Повече от половината от малките деца в
света са лишени от игри и дейности за ранно учене
с бащите си

Изследване на УНИЦЕФ и призив към
семействата да споделят снимки със
Супер Татко

https://www.unicef.bg/bg/article/UNITsEFPoveche-ot-polovinata-ot-malkite-detsa-v-sveta-salisheni-ot-igri-i-deynosti-za-ranno-uchene-sbashtite-si/1198

Не е нужно да имаш супер сили, за да бъдеш Супер
Татко просто яж, играй, обичай, заедно с децата
За всяко дете – пълноценно хранене, игри и обич
#ЯжИграйОбичай

Видео с бащи, които се грижат за
децата и играят с тях
Видео с дете, което запознава помалкото си братче със странностите в
света на възрастните
Видео-анимация за развитието на
детския мозък
Видео с историята на баба, която
отглежда и дарява с най-важното своята
внучка - обич
За Вас това са купа и лъжица. За детето
те са игра, внимание, развитие
Новина за участието на селебритис в
кампанията, която насърчава
бащинството

https://youtu.be/jQf2nh60pSg

Видео-трейлър на филма „Началото на
живота“
Трейлър 1 на филма

https://youtu.be/M3T0SP1W95Q

#РаннитеоментиСаОтЗначение - за всяко дете,
затова #ЯжИграйОбичай
Най-големият подарък за децата е обичта
#РаннитеМоментиСаОтЗначение
#РаннитеоментиСаОтЗначение - за всяко дете,
затова #ЯжИграйОбичай
Дейвид Бекъм, Новак Джокович, Махершала Али,
Олл Блекс, Даниел Кормиер, Люис Хамилтън, Хю
Джакман, Сачин Тендулкар, Талиа и Крис Уейдман
са сред звездите, които ще се присъединят към
инициативата „супер татко“, за да подчертаят
ролята на бащите за деца
Бащите в "Началото на живота"
Началото на живота

https://youtu.be/RuT6Mnp7-tY

https://youtu.be/RMKPuE-oXaE
https://youtu.be/3OP5LRs74G4

https://youtu.be/HUZjCtkcRq4
https://www.unicef.bg/bg/article/Deyvid-Bekam-NovakDzhokovich-Mahershala-Ali-Oll-Bleks-Daniel-KormierLyuis-Hamiltan-Hyu-Dzhakman-Sachin-TendulkarTalia-i-Kris-Ueydman-sa-sred-zvezdite-koito-shte-seprisaedinyat-kam-initsiativata-super-tatko-za-dapodchertayat-rolyata-na-bashtite-za-detsa/1195

https://youtu.be/T2ZtvOICxck

Началото на живота

Трейлър 2 на филма

https://youtu.be/JU63n23VMxU

Началото на живота - филм за ново начало на
човечеството
Децата искат количество, а не качество на
прекараното време
Кампания на UNICEF и H&M –УНИ ФОРМ

Трейлър 3 на филма

https://youtu.be/cQ5IaJ_0Bew

Трейлър 4 на филма „Началото на
живота“
Видео, показващо как играта подпомага
познавателното развитие на детския
мозък
Видео

https://youtu.be/Hi9jIRNgGmQ

Как да гледате филма „Началото на живота“

Ръководство за гледане на филма
„Началото на живота“

https://www.unicef.bg/bg/article/Kak-da-gledatefilma-Nachaloto-na-zhivota/1144

Премиера на първия по рода си филм за „Началото
на живота”, създаден с подкрепата на УНИЦЕФ
Брошура "По-добро развитие на мозъка Нови
хоризонти в ранното детско развитие"

Новина за първия по рода си филм за
ранното детско развитие
Брошура

Моят малък свят - Книжка за родители

Книжка за деца и родители

Защо първите 3 години?

https://youtu.be/vq6aG_-NnzI

https://youtu.be/LG1QqK44Ye8

https://www.unicef.bg/bg/article/Po-dobro-razvitiena-mozaka/1135
https://www.unicef.bg/bg/article/Moyat-malaksvyat-Knizhka-za-roditeli/385

Child Survival and Advocacy Materials
Name of the material

Type of the material

Link

Кърменето – ключ към устойчиво
развитие

Новина за връзката м/у SDGs и кърменето

https://www.unicef.bg/bg/article/Karmeneto-klyuch-kamustoychivo-razvitie/1094

„From the first hour of life“

Доклад на УНИЦЕФ за на английски

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/ECD/FromTheFirst
HourOfLife.pdf

УНИЦЕФ: Поредица от публикации
на „Лансет“ дават неоспорими
доказателства, че кърменето спасява
животи
Breastfeeding in the 21st century:
epidemiology, mechanisms, and lifelong
effect
Подкрепа за кърмене близо до
майките

Новина с линк към публикациите на
„Лансет“

https://www.unicef.bg/bg/article/UNITsEF-Poreditsa-otpublikatsii-na-Lanset-davat-neosporimi-dokazatelstva-chekarmeneto-spasyava-zhivoti/992

Публикации в подкрепа на кърменето от
медицинския журнал „Лансет“

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/ECD/Breastfeeding
_PDF.PDF

Брошура - 11 разпространени заблуди за
кърменето

https://www.unicef.bg/bg/article/Edinadeset-razprostranenizabludi-za-karmeneto/594

Контакт „кожа до кожа“ или за
непрекъснатият контакт между
майката и бебето веднага след
раждането
Контакт „кожа до кожа“ или за
непрекъснатият контакт между
майката и бебето веднага след
раждането
77 милиона новородени в световен
мащаб са лишени от майчина кърма в
първите часове от техния живот

Видео с д-р Анета Попиванова, което казва
защо първоначалният контакт кожа до кожа
е толкова важен както за бебетата, така и за
майките
Новина

https://youtu.be/hPthbOYe8JE

Новина

https://www.unicef.bg/bg/article/77-miliona-novorodeni-vsvetoven-mashtab-sa-lisheni-ot-maychina-karma-v-parvitechasove-ot-tehniya-zhivot/1092

https://www.unicef.bg/bg/article/Kontakt-kozha-do-kozha-iliza-neprekasnatiyat-kontakt-mezhdu-maykata-i-bebetovednaga-sled-razhdaneto/1091

Близо 50 милиона спасени човешки
животи от 2000 г. досега. Още
милиони могат да бъдат спасени до
2030 г.
Committing to Child Survival:
A Promise Renewed- Progress Report
2015
Кърмене и ранно детско развитие

Новина, придружаваща доклад

https://www.unicef.bg/bg/article/Blizo-50-miliona-spasenichoveshki-zhivoti-ot-2000-g-dosega-Oshte-milioni-mogatda-badat-spaseni-do-2030-g/922

Доклад

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/A_Promise_Renewed/UN
I195958.pdf

Брошура с насоки за подкрепа

https://www.unicef.bg/assets/PDFs/2016/Breastfeeding_and_
ECD_BG.pdf

УНИЦЕФ осигурява
животоспасяващи ваксини за почти
половината от децата по света

Новина

https://www.unicef.bg/bg/article/UNITsEF-osiguryavazhivotospasyavashti-vaksini-za-pochti-polovinata-ot-detsatapo-sveta/1190

Правителствата трябва да инвестират
в имунизиране на най-уязвимите деца
и да адресират съмненията, свързани с
ваксините
УНИЦЕФ: Инвестициите в найбедните деца спасяват повече детски
животи
"Намаляване на неравенствата: Силата
на инвестирането в най-бедните деца"

Новина

https://www.unicef.bg/bg/article/Pravitelstvata-tryabva-dainvestirat-v-imunizirane-na-nay-uyazvimite-detsa-i-daadresirat-samneniyata-svarzani-s-vaksinite/1188

Новина с представяне на Доклада
"Намаляване на неравенствата: Силата на
инвестирането в най-бедните деца"
Доклад

https://www.unicef.bg/bg/article/UNITsEF-Investitsiite-vnay-bednite-detsa-spasyavat-poveche-detski-zhivoti/1201

Работилница за родители

Наръчник за водещи, част 1

https://www.unicef.bg/assets/ECD_Rukovodstvo_Part_I_co
mplete.pdf

Интервю с Д-р Мери Янг - педиатър и
специалист по въпросите на
Световното здраве и детско развитие
Проф. Франк Оберклайд – педиатър
специалист в областта на

Интервю

https://www.unicef.bg/bg/article/Intervyu-s-D-r-Meri-Yangza-UNITsEF-Balgariya/979

Интервю

https://www.unicef.bg/bg/article/Intervyu-s-Prof-FrankOberklayd-za-UNITsEF-Balgariya/981

https://www.unicef.bg/assets/NewsPics/2017/PDFs/Narrowin
g_the_gaps.pdf

Приобщаващото образование интервю с Д-р Джералдин Сканлън за
УНИЦЕФ България

Интервю

Съвременни концепции и подходи за
подкрепа и насърчаване на детското
развитие в ранна възраст бяха
представени на XIII Национален
конгрес по педиатрия

Новина, съдържаща презентации, посветени https://www.unicef.bg/bg/article/Savremenni-kontseptsii-iна ранното детско развитие
podhodi-za-podkrepa-i-nasarchavane-na-detskoto-razvitie-vranna-vazrast-byaha-predstaveni-na-XIII-Natsionalenkongres-po-pediatriya/901

https://www.unicef.bg/bg/article/Priobshtavashtotoobrazovanie-intervyu-s-D-r-Dzheraldin-Skanlan-zaUNITsEF-Balgariya/1073

