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 Приемната грижа означава да се 
грижиш за деца в твоя собствен дом, 

защото техните родители не са в 
състояние да полагат грижи за тях.

КАКВИ СА ДЕЦАТА КОИТО ИМАТ 
НУЖДА ОТ ВАШАТА ГРИЖА?

 Има много причини, поради които 
родителите не са в състояние да се 
грижат за децата си. Те могат да бъдат 
крайна бедност, липса на собствен дом, 
п р одъ л ж и т ел н о  з а б ол я в а н е  и л и 
инвалидност, разпадане на семейството 
при смърт на родител, развод или 
раздяла.Досега децата, лишени от 
родителски грижи, се настаняваха в 
домове за деца без родители. Но 
събраният в тази насока опит сочи, че 
това не е най-добрия начин за тяхното 
отглеждане. Грижите, получавани там, не 
могат да осигурят семейната среда, така 
необходима на тези деца, за да се 
подготвят за живота си като възрастни.

КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ ПРИЕМЕН 
РОДИТЕЛ?

 -да сте сигурни в решението си;
 - семейството ви да приема идеята 

да станете приемен родител;
 - да покажете, че имате желание да 
се грижите за деца и да се включите в 
обучение по приемна грижа;
 - да имате достатъчно пространство 
в дома си и време, за да се грижите и да 
общувате с детето;
 - да проявявате разбиране към 
нуждите на настаненото дете и желание 
да работите в партньорство със 
социалните работници;
 - да не сте осъждани, да не сте в 
лошо здравословно състояние или да 
имате проблеми с алкохол и наркотици.

КАК ДА СТАНЕТЕ ПРИЕМЕН 
РОДИТЕЛ?

 Кандидатите за приемно 
семейство подават заявление до 
Дирекция„Социално подпомагане” по 
настоящ адрес и прилагат следните 
документи:

 1. копие от документ за самоличност; 

 2. документ от ЕСГРАОН, че не са 
поставени под запрещение, не са 
лишени от родителски права или не са с 
ограничени родителски права; 

 3. декларация, че не са налице 
обстоятелствата по чл. 32, т. 4 - 7 от 
Закона за закрила на детето; 

 4. медицинско удостоверение, че не 
страдат от болестите по чл. 32, т. 8 от 
Закона за закрила на детето; 

 5. документ, удостоверяващ, че 
кандидатите не получават месечни 
социални помощи по реда на Закона за 
социалното подпомагане освен в 
случаите на кандидати за 
професионално приемно семейство; 

 6. свидетелство за съдимост; 

 7. документ, удостоверяващ, че 
срещу кандидатите за приемно 
семейство не е образувано наказателно 
производство за умишлено 
престъпление от общ характер. 

 При необходимост Дирекция 
"Социално подпомагане" може да 
изисква и други документи.

     
Продължение очаквайте в следващия 
брой ...

КАКВО Е ПРИЕМНА ГРИЖА? 
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