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Правата на децата
Семейството е най-добрата среда за развитие на детето
Инвестирането в децата, тяхното развитие и благосъстояние подкрепя разгръщането на техния
потенциал, тяхната независимост и води до благоденствие за цялата нация.
 Работим заедно
 Детското участие
 Недискриминация
Национална мрежа за децата работи за общество, в което всяко дете има свое семейство и се радва на
най-добрите възможности за живот и развитие. Съществува хармония между секторните политики за
детето и семейството и правата и благосъстоянието на децата са гарантирани.
Национална мрежа за децата се застъпва за правата и благосъстоянието на децата като обединява и развива
широка, обществено значима мрежа от организации и съмишленици.
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