01.-07. АВГУСТА 2015. ГОДИНЕ- СВЕТСКА НЕДЕЉА ДОЈЕЊА
„ НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ“

Ове године, Светска недеља дојења (од 1. до 7.
августа 2015.године), посвећена је заједничком
глобалном акцијом за подршку женама да доје на
радном месту. Ову акцију координира Светска алијанса.
Тема Светске недеље дојења за 2015.годину односи се
на запослене жене дојиље и подсећа на Светску недељу
дојења из 1993.године када је тема била Мајка –
френдли иницијатива на радном месту. Да ли је жена
званично запослена у државној, тј. приватној фирми
или ради у кућним условима, потребно је да има
могућност да доји бебу. Запослена мајка мора да има
могућност и подршку радне околине, чиме се постиже циљ јачања друштвене свести о
значају и предностима дојења, а самим тим се унапређује и штити здравље мајки и
деце.
Током последњих 22 године
глобалне акције подршке женама у дојењу
на радном месту, посебним усвајањем
ревидиране
Конвенције
о
заштити
материнства много је постигнуто.Постоје
више акција на промоцији дојења или
пријатна радна места за дојење укључујући
награде послодаваца за дојење, као и већу
свест о правима жена које доје на радном
месту. Innocenti декларација за заштиту,
промоцију и подршку дојењу (1990)
препознала је да дојење обезбеђује идеалну
исхрану за бебе и доприноси њиховом
здравом расту и развоју.
Светска алијанса за акцију дојења позива
на:
заједничку глобалну акцију за
подршку женама да доје на раданом

месту, без обзира да ли је жена званично запослена у државној тј.приватној
фирми или ради у кућним условима;
доношење и имплементација закона о заштити материнства и прописа од стране
влада, у складу са Конвенцијом о заштити материнства Међународне
организације рада;
укључивање циљних показатеља дојења у одрживи развој циљева.

У нашој земљи за датум обележавања Светске недеље дојења изабрана је 40.
недеља у години, због тога што трудноћа траје четрдесет недеља. Ове године на
националном и локалном нивоу у Републици Србији обележава се од 5. до 11.
октобра Светска недеља дојења.
За кампању Светске недеље дојења 2015. Светска алијанса за акцију дојења и
њени партнери на глаобалном, регионалном и националном нивоу имају за
циљ да оснаже и подрже све жене да на одговарајући начин комбинује рад са
гајењем деце, посебно дојењем.
ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ“ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“
ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА
МРЕЖА ИНСТИТУТА/ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
РАСПИСУЈЕ КОНКУРС:
ЗА ИЗБОР НАЈБОЉИХ ЛИКОВНИХ И ЛИТЕРАРНИХ РАДОВА НА ТЕМУ:
„ НЕКА И МАМЕ КОЈЕ РАДЕ ДОЈЕ“

Конкурс је део кампање Националне недеље дојења намењен је деци из
предшколских установа и ученицима основних школа у Србији.
Предшколске установе треба да пошаљу по три најбоља ликовна рада, а
основне школе по три најбоља ликовна и литерарна рада на адресу окружних
института/ завода за јавно здравље са назнаком“ КОНКУРС-СВЕТСКА
НЕДЕЉА ДОЈЕЊА“. Радове слати најкасније до петка, 25. септембра 2015
године.
Нјуспешнији радови на тему „Нека и маме које раде доје“ на окружном нивоу
биће достављени Институту за јавно здравље Србије“ Др Милан ЈовановићБатут“ до 2. октобра 2015. године.Жири састављен од ликовних педагога и
стручњака из области јавног здравља одабраће најбоље радове деце предшколског
узраста и ученика на републичком нивоу, а најбољи радови ће бити објављени на
сајту Института за јавно здравље Србије.
Овом кампањом желимо да још једном скренемо пажњу здравственој и широј
јавности колики је значај дојења којим се обезбеђује најоптималнија исхрана,

правилан раст и развој , заштита и унапређење здравља и детета и мајке, али и да
нагласимо значај пружања подршке и помоћи трудницама, породиљама, мајкама
дојиљама и породици да остваре успешно дојење. Подршка дојењу на радном месту
значи подршку мајкама које доје и то од стране послодавца, као и свих чланова
породице, пријатеља, локалне и шире друштвене заједнице.
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