
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОЛУДЕН ПО ВЪПРОСИТЕ НА КЪРМЕНЕТО 
 В ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ „ЦАРЕВГРАД“ 

  
 
Всяка година от 1 до 7 август се отбелязва Световна седмица на кърменето и на цялата 
планета се организират и провеждат събития, които да повишат информираността по 
въпросите на кърменето, както и да популяризират различни негови аспекти, които са от 
значение не само за кърмещите майки и кърмените бебета, но и за цялото човешко 
общество. 
През трудната за всички 2020 година логото на Световната седмица на кърменето е: „Да 
подкрепим кърменето за по-здрава планета“, защото кърменето е най-добрият пример за 
дълбоката връзка между човешкото здраве и природната екосистема. 
Екипът на Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ подкрепя и насърчава 
кърменето и по повод седмицата на кърменето на 01.08.2020 г.  при спазване на всички 
противоепидемични мерки, свързани с риска от разпространение на КОВИД-19 се проведе 
информационен полуден по въпросите на кърменето. Събитието бе организирано 
съвместно с Национална Асоциация „Подкрепа за кърмене“. 
На информационната среща в двора на Общностен център за деца и родители 
„ЦАРЕВГРАД“ (на бул. България 24) присъстваха 12 бременни жени и кърмещи майки, 
които имаха възможност да получат отговор на своите въпроси от г-жа Кристина Тодорова 
– сертифициран консултант към Национална Асоциация „Подкрепа за кърмене“. По време 
на срещата се проведе дискусия относно всички аспекти, свързани с кърменето (от 
подготовката през бременността, самия процес на кърмене, до отбиване на кърмачето).   
Представители на Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ – част от  екипа на 
услугата „Формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и 
подкрепа“ разказаха на присъстващите за дейността на Центъра, какви специалисти 
работят, какви услуги се предоставят и начинът за тяхното ползване. Дадена бе и 
възможност за индивидуални консултации с психолог от услугата „Формиране и развитие 
на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа“ и с консултант за кърмене. 
Участничките в събитието получиха рекламни брошури на Общностен център за деца и 
родители „ЦАРЕВГРАД“, както и различни материали, свързани с кърменето, а от своя 
страна те оставиха своите послания относно кърменето. 
 


