Приемна грижа
Как да станем приемни родители
Приемната грижа се различава от осиновяването. Тя представлява
настаняване и отглеждане на деца, чиито родители поради различни причини не могат
да се грижат за тях. Целта на приемната грижа е да задоволи физическите,
емоционалните и социалните потребности на децата в „заместващо” семейство, докато
стане възможно връщането им в биологичното семейство. Приемните родители заедно
със социалните работници се стремят да помогнат настанените деца да се научат на
постоянство, да получат сигурност и да се радват на благополучие.
Независимо дали сте по-млад или по-стар, семеен или не, работещ или
родител, който си стои вкъщи, вие можете да намерите своето място като приемни
родители.
КАКВО Е ПРИЕМНА ГРИЖА:
Приемната грижа е грижа за чуждо дете във вашия дом.
Приемната грижа е част от услугите, които се предоставят като алтернативи на
настаняването в социални домове на деца, за които не е възможно да се отглеждат в
своето семейство.
Приемната грижа дава възможност на децата, които вече са настанени в
институции, да израснат в семейна среда и да получат шанс да развият своите
възможности.
КАКВИ ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ ИМА:
I. Доброволни приемни родители – когато имате удовлетворяваща ви работа, но
желаете да обогатите своя семеен живот и да помогнете на дете в беда. Средствата,
които предоставя дирекция “Социално подпомагане”, са месечни и се диференцират
съобразно възрастта на детето в размер:
- до 7 години – 3-кратния размер на гарантирания минимален доход – 225 лева;
- от 7 до 14 години – 3,5-кратния размер на гарантирания минимален доход – 262
лева и 50 стотинки;
- от 14 до навършване на пълнолетие на детето, а ако учи – до завършване на средно
образование, но не повече от 20-годишна възраст – 4-кратния размер на
гарантирания минимален доход – 300 лева.
- За деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи, към тези
средства ми се изплаща добавка в размер 75 на сто от гарантирания минимален
доход независимо от дохода на семейството.
II. Професионални приемни родители – когато наред с мотивацията и
възможностите ви да се грижите за дете, сте в трудоспособна възраст и желаете да се
реализирате в нова предизвикателна професия. Като професионален приемен родител
освен издръжката и помощите, посочени по-горе, се получава и възнаграждение, което
се определя в договор:
- при настаняване на едно дете – 150 на сто от минималната месечна работна
заплата, установена за страната;
- при настаняване на две деца – 160 на сто от минималната месечна работна заплата,
установена за страната;
- при настаняване на три или повече деца – 170 на сто от минималната месечна
работна заплата, установена за страната.

ЗАЩО ТРЯБВА ДА ОБМИСЛИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СТАНЕТЕ ПРИЕМЕН
РОДИТЕЛ?:
- Защото обичате децата;
- Защото искате да промените живота на едно дете към по-добро;
- Защото търпението, гъвкавостта и чувството за хумор са силните ви страни;
- Защото за вас да помагате, е най-нормалното нещо;
- Защото имате място в сърцето и дома си за едно дете;
- Защото знаете колко е важно да бъдеш част от семейство;
- Защото цялото ви семейство е готово да приеме предизвикателството да се
грижи за едно специално дете.
КАКВА ПОДКРЕПА ПОЛУЧАВАТ ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ?
Вие ще преминете обучение, което ще ви подкрепи в грижата за дете с трудно
детство. Ще получите професионална подкрепа от социален работник, психолог и
други специалисти. Ще получите издръжка за детето, съобразно неговата възраст.
КАКВИ СА ДЕЦАТА, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ПРИЕМНА ГРИЖА:
Децата се нуждаят от приемна грижа поради най-различни причини, някои от
които са:
- Преживявано физическо, емоционално или сексуално малтретиране;
- Пренебрегване от родителите;
- Физическо или психично заболяване на някого от родителите;
- Смърт или влизане в затвор на някого от родителите.
Децата се нуждаят от приемни родители, които:
- Им осигуряват ежедневна грижа, стимулиране, организираност, надзор;
- Учат ги и им показват подходящи жизнени умения и здрав семеен модел;
- Уважават детето и връзката му с неговото биологично семейство;
- Посрещат образователните, медицинските и терапевтичните им нужди;
- Придружават ги до училище, извънкласни занимания и посещения в
биологичното им семейство;
- Споделят информация за напредъка на детето и неговите нужди със социалния
работник и други специалисти.
КАК СЕ СТАВА ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ?:
1. Вие и вашето семейство обмисляте възможността да станете приемно
семейство.
2. Свържете се с Дирекция "Социално подпомагане"/ "Отдел закрила на
детето" - гр. Поморие, ул. ”Солна” №15 тел. 0596 2 23 98/ или „Център за
обществена подкрепа“ Несебър – 0554/ 4 22 95 , за да получите пълна и коректна
информация, която ще ви помогне да вземете решение.
3. Кандидатите за приемни родители подават заявление в Отдел „Закрила на
детето” по настоящ адрес.

