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Проект „Приеми ме 2015“ 
 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 

 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

бюджетна линия BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”. 
 

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ПРИЕМНАТА ГРИЖА 
 

Какво е приемна грижа? 
Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните 

родители не са в състояние да полагат грижи за тях. 

 

Кои деца имат нужда от приемна 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, продължително 

заболяване или 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? 
Нужни са много и различни семейства за много и различни деца. Може да сте женени 

или неженени, със или без ваши собствени деца, да работите или да сте в пенсия, да 

живеете в собствено жилище или под наем. Това, което е необходимо, е да имате достатъчно 

място вкъщи за детето и достатъчно време, за да му осигурите вниманието, от което се 

нуждае. Не можете да станете приемен родител, ако сте били осъждани, ако сте в лошо 

здравословно състояние или имате проблеми с алкохол и наркотици. Нужно е да покажете, 

че имате желание да се грижите за деца и да се включите в обучение по приемна грижа. 

Необходимо е също да проявявате разбиране към нуждите на настанените деца и желание 

да работа в партньорство със социалните работници. 

 

Как мога да стана приемен родител? 
Да станеш приемен родител е отговорно решение. Точно поради това при набирането 

на приемни родители ние започваме с осигуряване на информация относно приемната грижа 

и децата, които се нуждаят от нея, за да Ви помогнем да прецените дали това е подходящ 

избор за Вас и Вашето семейство. Редовно се организират информационни срещи и Вие 

можете да присъствате на тях, без това да Ви задължава по някакъв начин и да е 

необходимо да вземете решение веднага.  

 

Ако желаете да научите повече за приемната грижа или да присъствате на 

информационна среща, за нас ще е удоволствие да Ви помогнем. 

 

Екип по приемна грижа в община Разград – партньор по Проект BG05M9OP001-2.003-

0001-C01 „Приеми ме 2015“. 

адрес: гр. Разград, ул. „Цар Симеон“ № 8, (сградата на  Детска ясла „Звездици”); 

GSM: 0877 019 743; e-mail: razgrad_priemime2015@abv.bg. 

 


