
Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на
съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търсиотговорност от Комисията
за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Съществуващата правна (формална) подкрепа е насочена предимно към
здравето на майката и бебето, като акцентът е върху бебето, а не върху
майката. Съществуващата неформална подкрепа е много разнообразна,
нерегламентирана, не се основава на изследвания или надеждна
информация. Някои от помощите като групите за майки и бебета са
ефективни и добри, но те често са насочени само към майки от средната
класа. 
Доминиращата гледна точка представя майчинството като на основен аспект
на женствеността и апогей на женското съществуване. Майчинството се
представя като ценно, удовлетворяващо и щастливо преживяване.

Като част от проекта NTC всички
партньори проведоха национално
проучване, което включваше
интервюта и анкети с млади майки и
експерти в областта на ранното
детско развитие относно услугите,
които се предоставят в подкрепа на
младите майки във всяка държава.
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Най-новото от
проекта „NTC -
Need to Connect“/
„Нека да сме
заедно“!
Национално 
проучване

Oтпуск за родителство:
майчинство, бащинство, има във
всички европейски страни, но
правните уредби са много
различни. В страни като Исландия
и Нидерландия моделът е
разработен така, че да се постигне
максимално равенство при
разпределянето на грижите и
домакинската работа между
майките и бащите, докато в
другите страни уредбите
предполагат предимно майките да
се грижат за малките деца и за
домакинската работа, като по този
начин се оказва голям натиск
върху тях.



Контакт:
office@happinessacademy.eu

На 4-5 октомври 2022 г.
партньорите се срещнаха в
София, България. Те използваха
тази възможност, за да обсъдят
бъдещото развитие на проекта,
неговите дейности и учебната
програма и за да подсигурят
възможно най-доброто качество
в работата си.

Онлайн контактите са полезен канал
за обединяване на майките около
техните майчински преживявания, но
също така могат и да бъдат
отчуждаващи и токсични. Да се
научим как да се ориентираме в
социалните мрежи е важно умение,
което понастоящем не се преподава
никъде.
Заниманията с изкуство и общуване в
група осигуряват много здравословна
почивка от интензивната, конфликтна
и ограничаваща среда в онлайн
мрежите по отношение на
осмислянето на майчинския опит и
създаването на пространство за по-
автентично изразяване на това какво
всъщност е майчинството и как то се
приема.

Вижте повече на нашия уебсайт: 
needtoconnect.eu
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Споделете с нас своето
мнение и опит и
участвайте в проекта!

2-ра среща на
партньорите по проекта
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