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Pentru a informa lumea despre Pentru a ancora cu fermitate Pentru a stimula o varietate de Pentru a se angaja și colabora 

Noile Obiective pentru o alăptarea ca factor de bază, acțiuni la toate nivelele, având ca cu o gamă mai largă de  

Dezvoltare Durabilă (SDGs) componentă a dezvoltării temă alăptarea și IYCF, în actori privind alăptarea, 

și cum relaționează cu sustenabile. contextul noilor SDGs. protejarea și susținerea 

alăptarea și Hrănirea  alăptării. 

Bebelușilor și a Copiilor Mici  

(IYCF).  

Îți pasă de oameni, de planetă, de prosperitate și pace? Vino alături de mulți alții care cred în 

dezvoltarea sustenabilă — trăind într-un mod care să nu dăuneze generațiilor viitoare. 

 

MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ȘI 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE  
Gândiți-vă la: 
Ce le puteți spune tinerilor din 

comunitate în legătură cu alăptarea și 

mediul înconjurător? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPRAVIEȚUIRE, SĂNĂTATE  
ȘI BUNĂSTARE 
Gândiți-vă la: 
Care este perspectiva 

comunității asupra alăptării? 

Câte spitale și maternități sunt Baby 

Friendly? 

 

NUTRIȚIA, SIGURANȚA ALIMENTELOR 
ȘI SCĂDEREA SĂRĂCIEI 
Gândiți-vă la: 
Care este rolul alăptării în 

promovarea unei nutriții sănătoase și 
sigure calitativ în comunitate? 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENERIAT SUSTENABIL  
 SI STATUT DE DREPT 

Gândiți-vă la: 
Ce ați putea face pentru a proteja,  

 promova și susține 

alăptarea? 

Cu cine ați colabora  

 și cum? 

 

 

 

 

 

PRODUCTIVITATEA FEMEILOR ȘI   
LOCUL DE MUNCĂ 
Gândiți-vă la: 
Ce susținere primesc femeile ce 

alăptează odată ce revin în câmpul 

muncii?  

 
SPONSORSHIP:  WABA does not accept sponsorship of any kind from companies producing breastmilk substitutes, related equipment and/or complementary foods that displace breastfeeding  
 WABA encourages all participants of World Breastfeeding Week to respect and follow this ethical stance  

www.worldbreastfeedingweek.org | WBW Archives: www.worldbreastfeedingweek.net  
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World Breastfeeding Week is coordinated by the World Alliance for Breastfeeding Action (WABA), a global network of individuals and organisations concerned with the protection, promotion and support of breastfeeding worldwidebased on the Innocenti Declarations, the 
Ten Links for Nurturing the Future and the WHO/UNICEF Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. WABA’s core partners are the Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), International Baby Food Action Network (IBFAN),  
International Lactation Consultant Association (ILCA), La Leche League International (LLLI), and Wellstart International. WABA is in consultative status with UNICEF and an NGO in Special Consultative Status with the  
Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC).  

Traducerea și adaptarea: www.SebaBaby.ro 
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