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Електронен бюлетин   

на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ 

№3 / 06.02.2020 г. 

 

 

На 24.01 и 25.01 Русе бе домакин на СДО, подкрепено от EVN.  

Присъстваха акушерки от различни сектори обгрижващи бременните, родилките и 

децата от УМБАЛ Канев АД , УМБАЛ Медика, както и акушерки от близките 

градове Бяла и Тутакан. Всяка тема предизвика интерес  и дебати. Бяха споделени  

лични впечатления и опит от реални случаи. На финала на обучението колегите 

оцениха положително представените лекции и изказаха желание за още срещи са с 

практическо приложение. 

Краси Христова 

Русе 
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 2020 година за нас е спрециална! 

Управителен съвет на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АУКШЕРКИ 

  

Приканвам всички акушерки през 2020 г. да ползват на своята ФБ страница символа на 

СЗО, на обединението ни в световен мащаб. 

 

 
 

СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИЦИ 

 

“Хранене през първата година“ 

14-15 февруари 2020 г. 

 

Учебна програма: Продължителност – 2 дни от 8:30 до 17:30 часа 

Място на провеждане: зала на Банка за майчина кърма - София 

За успешно приключване на обучението и допускане до сертифициране е необходимо да са 
посетени минимум 70% от лекционния материал и успешно попълване на заключителния тест. 
 

Линка за регистрация: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_OSkCJO98RlTuuslPHcGCkSC40Fvf5tMZP9tkjPvmUxAvg/viewfor
m?fbclid=IwAR2rlibVEogRsAxtc9rQzVfaKBdYHVeykxHyiUy-Nw0DuIDs8bcgS4A8Zps 
 

Дата Час Лекция, лектор 

14.2.2020 13.00 - 17.30 Регистрация, откриване 

 13:00 – 14:00 

 

14:00 – 15:00 

 

15.00 - 15.30 

15:30 – 16:30 

1. Изцеждане на кърма. Събиране и съхранение на кърмата. Донорска 

кърма. Хранене с чаша. Лектор: Д-р Мария Русинова – диетолог, Директор 

на Комплекс за детско хранене с Банка за майчина кърма. 

2. Хранене на деца с ниска телесна маса и недоносени. Обогатител за 

кърма   Лектор: Проф. Боряна Слънчева, д.м. 

Кафе пауза 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_OSkCJO98RlTuuslPHcGCkSC40Fvf5tMZP9tkjPvmUxAvg/viewform?fbclid=IwAR2rlibVEogRsAxtc9rQzVfaKBdYHVeykxHyiUy-Nw0DuIDs8bcgS4A8Zps
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl_OSkCJO98RlTuuslPHcGCkSC40Fvf5tMZP9tkjPvmUxAvg/viewform?fbclid=IwAR2rlibVEogRsAxtc9rQzVfaKBdYHVeykxHyiUy-Nw0DuIDs8bcgS4A8Zps
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16:30 – 17:30 

3. Хранене на кърмещата жена. Рискове за хранителни дефицити. 

Комбиниране и балансиране на различните видове храни . Лектор: Д-р 

Владимирова 

4. Състав и функция на кърмата. Задоволяване на хранителните 

потребности на кърмачето с изключително кърмене. Противопоказания за 

кърмене. Отложено клампиране на пъпна връв – подобряване на 

майчиното и детско здраве и хранене. Ранно поставяне на гърда. Десет 

стъпки за успешно кърмене  

15.2.2020 8:30 – 9:30 

 

9:30 – 10:30 

 

 

10:30 - 11:30 

 

 

11:30 – 12:30 

 

 

 

 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

 

14:30 – 15:30 

 

 

15:30 – 16:00 

16:00 – 17:00 

 

 

17:00 – 17:30 

5. Оценка на кърменето. Затруднения при кърмене. Проблеми от страна на 

бебето. Проблеми от страна на майката  

6. Растежни криви, СЗО 2006. Загуба на тегло в неонаталния период. 

Събиране и съхранение на кърмата. Донорска кърма Хранителен скрининг в 

кърмаческа възраст  

7. Техника на млечно хранене на кърмачето. Изхождания на здраво 

кърмаче. Специфични ситуации – кърмене на близнаци, деца със 

специални нужди  

8. Смесено хранене. Приемливи медицински причини за употреба на 

заместители. Заместващо хранене на новороденото и кърмачето. Видове 

заместители на кърма. Разлика между млека за кърмачета, преходни млека 

и млека за малки деца. Маркетинг на заместители на майчина кърма. 

Млека на базата на млека от различни от кравата бозайници. 

Обедна почивка 

9. Заместители на кърма при специфични състояния. Леки храносмилателни 

смущения. Диетотерапия. Лечебни формули 

10. Прием на течности. Характеристики на вода. Вода, подходяща за 

приготвяне на храна за бебета Безопасно приготвяне на млека за 

кърмачета. Препоръки на СЗО. Медикаменти, кърма и кърмене  

Кафе-пауза 

10. Практични препоръки за въвеждане на захранващи храни. Количество 

на протеините в захранващите храни. Техника на захранване на кърмачето 

Семинарно занимание. Съставяне на хранителен режим на кърмаче. 

Заключителен тест, закриване 
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Уважаеми колеги,  

На 30.01.2020 г. в Народното събрание беше проведено гласуване на 

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за съсловните 

организации. 

 

Гласуваха 166 народни представители 

От които: 56 за, 58 против и 52 въздържали се. 

 

С целия текст на стенограмата можете да се запознаете на показания линк от 

Народното събрание.  

На вниманието ви предоставям само една малка извадка от коментарите, на 

които имахме честа да присъстваме като наблюдатели в залата.  

 
https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/52/ID/9630 
 

ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ, НА 

ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ И НА ПОМОЩНИК-ФАРМАЦЕВТИТЕ. 
Вносители – Корнелия Нинов и група народни представители на 11 септември 2019 г., и Искрен Веселинов и група народни 

представители на 10 октомври 2019 г. 
 

 
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема доктор Дариткова, 
Вашите думи бих ги приел за истина, ако ние сега създавахме Закон за съсловните организации на професионалистите по 
здравни грижи. Основният мотив, за който се внася тази промяна в Закона, е, че различните професии, които наричаме общо 
„специалисти по здравни грижи“, не са доволни от своето взаимодействие. Те не работят в съгласие. 
И наистина, какво ще кажете за регулацията на професията на лекарските асистенти или така наречените фелдшери? Те 
имат съвсем специфични особености, които явно трябва да си ги решат сами. Ами за акушерките? Те имат претенции за 
самостоятелна дейност и така нататък. Рехабилитаторите – съвсем друго нещо. Оказа се, че тази кошница, която се тегли 
като орел, рак и щука в различни страни, не може да бъде оглавявана само от една съсловна организация, още повече че тя 
се властва, ако мога така да кажа, от една професия на медицинските сестри, които са най-много като количество. Именно 
поради това, за да вървят нещата напред, трябва всеки да си поеме своето бъдеще сам, затова ние предлагаме да имаме 
отделни съсловни организации. 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. 
Господин Михайлов, заповядайте – втора реплика. 
Проф. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ (БСП за България): Благодаря Ви, господин Председател. 
Уважаеми колеги! Уважаема доктор Дариткова, с цялото ми уважение към Вас и към Вашия парламентарен опит, как е 
възможно да твърдите, че Асоциацията по здравни грижи е изпълнила заложения от Вас и от уважавания от мен доцент 
Иванов още през далечната 2005 г. законопроект, който Вие осъществихте тогава, като през тези 15 години България е 
загубила 30 000 медицински сестри, които са изтекли в чужбина; като в момента огромният процент от медицинските сестри 
в България са в пенсионна възраст; като те протестират вече цяла година затова, че техните искания, съвсем справедливи, 
не са удовлетворени? Да казвате, че тази организация си върши работата, че тя се развива, бога ми, това изобщо не 
отговаря на истината и няма кой да Ви повярва освен ръководството на тази организация. Вслушайте се във времето, което 
върви в момента, в проблемите, които то поставя, иначе ние така ще вървим години напред. 
Вие виждате, в момента се направиха колосални усилия да се отвори отново интензивното отделение на Многопрофилната 
болница за лечение на детски болести, и защо не може да функционира? Защото няма сестри, доктор Дариткова. И то не е 
проблем само на това отделение, а е проблем на цялата държава. Този проблем идва от това, че организацията, която 
трябва да защитава интересите – аз не казвам, че само от това идва този проблем – не ги е защитила през тези 15 години. В 
това хората виждат, че от тази организация, от нейния похлупак, от нейната фасада няма никакъв ефект, така че не бива да 
се говорят неща, които, за съжаление, през тези 15 години не отговарят на истината. Благодаря Ви, господин Председател. 

https://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/52/ID/9630
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(Ръкопляскания от „БСП за България“.) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви. 
Трета реплика има ли? 
Дуплика – госпожо Дариткова. 
ДАНИЕЛА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни 
представители! Уважаеми репликиращи, много разнопосочни бяха Вашите реплики с теми, които нямат пряко отношение към 
разглеждания законопроект. По логиката, която следвате, трябва да разделим и съсловната организация на лекарите, 
защото акушер-гинеколозите и общопрактикуващите лекари, хирурзите и хематолозите нямат нищо общо в техните 
представи и желания за упражняване на професията. В този смисъл не съм убедена, че разбирате какво означава Закон за 
съсловните организации. Той не се занимава само и изцяло с възможността за това насилствено да бъдат задържани 
сестрите в България или пък да се променят условията на труд, при които те работят. Да, защитават се и тези права на 
работещите професионалисти по здравни грижи, но по-важното е наистина да се изпълняват функциите, които са за 
регулация на професията. 
Затова и създадената съсловна организация смятам, че е изпълнила във времето своята функция, защото, от една страна, 
тя изпълнява всички изисквания, които са ѝ възложени от Закона за здравето – за поддържане на електронни регистри, за 
взаимодействие с всички органи, които управляват системата на здравеопазването. Представяте ли си оттук нататък, ако се 
приеме Вашият законопроект и се създадат безброй малки съсловни организации, как те тепърва ще се справят с всички 
тези предизвикателства, ще се занимават с издаване на удостоверения за професионална квалификация или удостоверения 
за заминаване в чужбина? 
В никакъв случай това няма да подпомогне упражняващите тези професии, а по-скоро ще ги обърка и аз смятам, и още един 
път повтарям, че Народното събрание не може да се занимава с вътрешно съсловни проблеми. В рамките на Закона, който 
сме им дали, всеки има възможност и право да отстоява своите позиции и права и да се бори за ръководните органи на тази 
организация. 
В момента в състава на Управителния съвет на организацията влизат от квотата на медицинските сестри – седем 
представители, трима представители от квотата на акушерките, двама от квотата на фелдшерите, двама от квотата на 
рентгеновите лаборанти, и един член от квотата на рехабилитаторите, тоест в ръководството на тази съсловна организация 
са намерили начин да отразят интересите на всички, които участват в Българската асоциация на професионалистите по 
здравни грижи. 
Смятам, че Законът във вида, в който сме го приели, заслужава да бъде запазен и да продължат да функционират по 
начина, по който и досега, разбира се, с усъвършенстване на грижата за отделните представители. 
Ще подчертая и нещо друго. Така или иначе, историята е показала, че има смисъл в тази организация, защото примерно 
санитарните инспектори сами са пожелали да бъдат асоциирани към това съсловно направление, което означава, че само 
така обединени всички усещат, че могат да бъдат защитени по-добре и да отстояват по-добре позициите си. 
 

Без да даваме оценка на случващото се, на вашето внимание е още едни текст, който допълва 

картината на взаимодействие между професиите. 

 

Текста е от становището на БАПЗГ по отношение на същия законопроект. За цялостния текст по 

това становище, можете да се обърнете към БАПЗГ и МЗ, той официално е публикуван като 

становище. 

 

„ В представените законопроекти медицинските специалисти по здравни грижи автоматично се 
насочват към регистрирани вече НПО, без да се изисква представителност на съответната 
организация. А ако има регистрирани няколко организации на специалисти от една и съща 
специалност? Как ще определи законодателят към коя организация трябва да се присъединят 
всички останали със същата специалност?  Има организации, като например Сдружението на 
медицинските фелдшери бакалаври по медицина, чиято дейност е насочена  не към 
регламентиране на професията, а към борба за еманципиране от БАПЗГ. Други съществуващи 
организации, като например Алианс на българските акушерки /АБА/ насочват усилията си в 
провеждане на продължаващо обучение. Представител на УС на АБА е член на Националния 
съвет по качество на БАПЗГ. Всички проведени обучения на АБА се кредитират от БАПЗГ. Това 
достатъчно основание ли е да бъдат „разпределени“ към тях всички акушерки в страната?“ 
        Милка Василева 
 

Всеки, нека направи своите изводи за значимостта на проблема и за 

препятствията пред решаването му. 
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Протестите на медицинските специалисти, които започнаха на 01.03.2019 не са 

приключили. Исканията поставени пред Министерство на здравеопазването и 

всички отговорни за здравеопазването институции не са удовлетворени. Успех за 

нас е създаването на Медицински синдикат, в който Алианс на българските 

акушерки е съучредител. Процеса по създаване на структури в различни градове на 

България е в своя ход. Всеки, който иска да се присъедини може да получи 

информация на телефон 0896005802 или да пишете на имейл: 

sindikstbms@gmail.com. 
 

Организация на срещите по градове: 
 

09.02.2020 – Плевен 

15.02.2020 – Пазарджик и Пловдив 

16.02.2020 – Сливен 

22-23.02.2020 – Хасково 

29.02.2020 – Свищов 

 
http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_5zt62gqk?fbclid=IwAR0uYHY_g9ubBuF4BdD7xSOK5359Z2RSfYIxPAkb7YG
YMp191L8042qSsWA 
 

 
 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_5zt62gqk?fbclid=IwAR0uYHY_g9ubBuF4BdD7xSOK5359Z2RSfYIxPAkb7YGYMp191L8042qSsWA
http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_5zt62gqk?fbclid=IwAR0uYHY_g9ubBuF4BdD7xSOK5359Z2RSfYIxPAkb7YGYMp191L8042qSsWA
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УСТАВ 
 

 

НА СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (СБМС) 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1.1 Този устав е върховният вътрешен нормативен акт уреждащ целите, устройството, 

управлението, дейността и прекратяването на Синдикат на българските медицински специалисти 

(СБМС). 

 

Чл. 1.2 Други вътрешни актове не могат да му противоречат. 

 

II. СТАТУТ 

 

Чл. 2.1. СБМС е сдружение с нестопанска цел по смисъла на чл.49 ал.1 от КТ и съгласно 

действащото законодателство. 

 

Чл. 2.2. Синдикатът е изграден и функционира на професионален принцип. 

 

Чл. 2.3. Синдикатът е изграден при спазване на следните принципи: доброволност на участието, 

равнопоставеност на нейните членове, организационна и финансова самостоятелност на 

членовете, синдикална солидарност, изборност и мандатност на ръководствата на всички 

синдикални формирования. 

 

Чл. 2.4. Синдикатът и неговите членове са независими и в своята дейност те се ръководят 

единствено от волята на синдикалните членове, настоящия устав, действащите конституционни и 

законови разпоредби в страната, международни конвенции и други нормативни актове. 

 

Чл. 2.5. В СБМС могат да членуват физически лица - медицински специалисти и сдружения на 

медицински специалисти , които приемат този устав. 

 

Чл. 2.6. Синдикатът на българските медицински специалисти (СБМС) е юридическо лице с 

нестопанска цел, който действа в обществена полза на своите членове. 

 

III. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Чл. 3.1. Наименование на синдиката е : 

 

„Синдикат на българските медицински специалисти" и може да се изписва съкратено СБМС. Чл. 

3.2. Наименованието на синдиката се изписва на латиница по следния начин: 

Bulgarian Medikal Specialists Syndicate 

 

Чл. 3.3. Синдикатът притежава свой графичен символ, който се отразява върху неговият печат. 

 

Чл. 3.4. Печатът е правоъгълен с надпис: Синдикат на българските медицински специалисти, 

като пред надписа има изображение на синя лента (символ на националния протест на 

медицинските специалисти през 2019 година/. 
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IV. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛВНИЕ 

 

Чл. 4.1. Седалището на синдиката (СБМС) е: гр. Перник, ул. "Стомана", бл .2, вх Е, ап. 13  

 

Чл. 4.2. Адресът на управление на синдиката е : гр. Перник, ул. "Стомана", бл .2, вх Е, ап. 13  

 

Чл. 4.3. sindikatbms@gmail.com 

 

V. СРОК 

 

Чл. 5.1. Дейността на СБМС е с неограничен срок. 

 

VI. ЦЕЛИ НА СИНДИКАТА 

 

Чл. 6.1. Основната цел на синдиката е : 

Представителство, отстояване и защита на основни социални и трудови интереси и права на 

членовете в сферата на труда, трудовата заетост и трудовите правоотношения, социално и 

здравно осигуряване, подпомагане и др., пред работодателите и техните сдружения, държавни, 

общински администрации, обществени органи и организации при спазване конституцията на 

Република България, действащото законодателство, международни конвенции и споразумения, 

по които Република България е страна и на този устав. 

 

Чл. 6.2. СБМС си поставя за цел да защитава и отстоява: 

1. Право на труд, свободен избор на вид и място на работа. 

2. Право на професионална подготовка, квалификация и преквалификация; 

3. Достойно заплащане на труда на работещите в здравеопазването, медицинска наука и 

образование, социална сфера и здравни услуги от частния и публичния сектор; 

4. Правото на здравословни, безопасни условия на труд; 

5. Правото на оптимална продължителност на работно време, при нормална интензивност на 

трудовия процес и платен отпуск; 

6. Защита срещу незаконни уволнения и други незаконосъобразни действия на 

работодателите срещу синдикалните членове; 

7. Правото на синдикален контрол върху дейността на работодателите, други органи и 

организации на базата на действащото законодателство и колективно трудово договаряне; 

8. Правото на свободно и доброволно сдружаване в синдикални организации и осигуряване 

защита на синдикалните членове съгласно действащото законодателство; 

9. Защита на интересите на своите членове пред международни организации и институции. 

 

Чл. 6.3. За реализиране на целите СБМС се придържа към следните принципи: 

1. Доброволност на членството; 

2. Пълна демократичност и свобода на дискусиите; 

3. Задължителност на взетите с мнозинство решения; 

4. Изборност и мандатност на ръководните органи. 

 

Чл. 6.4. За осъществяване на целите си СБМС: 

1. Партнира си с органи, институции и организации в сферата на здравеопазването, 

медицинската наука и образование, здравните услуги, социалната сфера и други от 

частния и публичния сектор. 

2. Разработва самостоятелни искания и становища. 



 

9 

 

3. Съдейства на членовете си при воденето на преговори и сключване на споразумения и 

договори с държавни, общински и др. органи, ръководства и организации, както и с 

частни  юридически лица. 

4. Организира и провежда протестни действия в защита на правата на членовете си , по 

предвидения от закона ред. 

5. Провежда самостоятелна или в обединение с други организации дейности, разрешени от 

закона с цел подпомагане на своите членове. 

6. Провежда собствена социална, просветна, финансова, консултантска и друга дейност и 

своевременно оказва специализирана помощ на членовете си. 

7. Използва собствеността и доходите от дейността си. 

 

Чл. 6.5. СБМС подпомага своите членове: 

1. При решаване на трудови спорове и конфликти; 

2. При контактите им с работодателите и техните дружества; 

3. Чрез предоставяне на информация, специализирана консултантска и друга помощ; 

4. Чрез оказване на морална, юридическа и материална (при определени условия) помощ на 

членовете си; 

5. Като изразява становища по структурни промени в държавния и частния сектор, размер на 

работната заплата, обезщетения и други. 
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Календар за м. Февруари 2020 г. 

 
      1 2 

3 4 5 

Козлодуй 

 
Благоевград 

 

6 

Хасково 

 

7 

 

8 

Пловдив – 

Обучение 

‚Патронажна 

акушерска 

грижа“ 

9 

10 

 

11 

Казанлък 

 
 

София 

 

12 

Ст. Загора 

Козлодуй 

Благоевград 

 
 

13 14 

В. Търново 

 
София – 

СДО 

„Хранене 

през първата 

година“ 

15 

София – 

СДО 

„Хранене 

през първата 

година“ 

 

16 

17 18 

Хасково 

Банкя 

 

19 

Козлодуй 

 

20 

Варна 

 

21 

 

22 

 

23 

24 25 

 
26 

Ст. Загора 

Благоевград 

 

27 

Казанлък 

 

28 29 

Плевен 
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Покана за обучение 

към колегите с интерес в посока „Ранно детско развитие“ 
 

 
Едногодишно дистанционно обучение в полето на ранното детство 

 

След дълги месеци на планиране и подготовка, в Желанието си да продължим работата заради 

каузата на бебетата и малките деца, съвместно с френските ни колеги стигнахме до идеята за 

регулярни срещи, в които ще можем да научаваме повече, да задаваме въпроси и да обменяме 

опит. 

В лицето на д-р Мириам Сежер винаги сме имали съмишленик и човек, който през 

годините не се е уморявал да ни подкрепя. Така сега имаме възможност да продължим работата 

на нейната организация „La cause des bebes“ Франция, правейки група в България. 

В екипа й ще се включат: Ерика Парлато-Оливейра, Мари-Кристин Лазник, Мари-Клер Бюнел, 

Жан-Пиер Уинтер и други. 

 

Идеята? 

Работа в група, в която чрез ежемесечни срещи онлайн с френски специалисти (психоаналитици 

най-вече, но и изследователи в полето на ранното детство), участниците да развиват не само 

своята лична професионална практика, но и практиката на психоанализата. 

Тъй като инсталирането на платформата, през която ще работим, е достъпно и лесно, има 

възможност да участват специалисти от цяла България. Програмата ще бъде планирана за цялата 

година на първата среща, когато ще могат да бъдат събрани-избрани предложения. Ще бъде 

осигурен и превод. 

Към кого е насочена? 

Психолози, психотерапевти, акушерки, логопеди, педагози, социални работници и др. 

Как можете да участвате? 

Изпратете кратка професионална автобиография и мотивационно писмо/есе, и очаквайте отговор. 

Кандидатствалите студенти ще бъдат поканени и на интервю. 

 

Основни критерии при подбора са: клиничен опит, желание за развитие в психоаналитична 

перспектива, наличие или планиране на личен опит, работа в полето на ранното детско развитие. 

Срокове за кандидатстване? 

До 26.01.2020 г. на e-mail: contact@zeleniatdvor.org 

Местата са ограничени. 

Планирано начало? 

Януари 2020 г., във време, удобно за по-голяма част от участниците и предвид часовата разлика. 

Таксата? 

500 лв. за цялата година, 10 работни срещи.  

Очакваме Ви!                                               https://zeleniatdvor.org/course-early-childhood-development/ 

https://zeleniatdvor.org/course-early-childhood-development/
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