„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален

КАКВИ СА
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА
ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ

фонд на Европейския съюз

Приемните родители могат да бъдат:

Доброволни - приемни родители,
които имат работа, но желаят да да
помогнат на дете в беда, като
предоставят своя дом и своите
родителски умения. Те получават
средства
за
издръжка
на
детето/децата, които са настанени в
семейството.

Професионални

приемни
родители родители в трудоспособна
възраст, които в момента нямат
трудови правоотношения и желаят
да
се
реализират
в
тази
предизвикателна
професия.
Те
сключват трудов договор с Кмета на
община Берковица и получават
трудово възнаграждение.

ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ
Приемни родители могат да
бъдат двама съпрузи или отделно
лице. Те поемат функциите на
биологичните родители и предо
ставят възможност на детето да се
развива в семейна среда за
определен период от време.
Според
обособяват
грижа:
¦
¦
¦

нуждите
няколко

на децата се
вида приемна

Краткосрочнa – от 6 месеца до 1
година;
Дългосрочнa – за по-дълъг период
от време;
Заместстваща–когато титулярното
приемно семейство има нужда от
почивка, отпуск, пътуване;

Екип по приемна грижа

Програма ПРИЕМИ МЕ

Проект
“И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”

Агенция социално подпомагане
Община БЕРКОВИЦА

Илиана ВАСИЛЕВА – 0878384930
Мая СИРАКОВА – 0888807774 Vivacom

Инвестира	
  във	
  вашето	
  бъдеще!	
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КАКВО Е ПРИЕМНА ГРИЖА?
Приемната грижа е въведена за първи път като една от мерките за закрила на
детето с приемането и обнародването на Закона за закрила на детето през 2000 г.
Приемната грижа е третата по ред мярка за закрила на дете в риск, която се
предприема след изчерпване на възможностите на предходните две - услуги в семейна
среда и настаняване в семейство на близки и роднини.
Приемната грижа е алтернативна социална услуга за деца и родители, нуждаещи се
от подкрепа. Приемна грижа подпомага процеса на намаляване броя на децата в
социалните институции. Основна характеристика на приемната грижа е временност и целта
и е да върне детето в биологичното му семейство, в случаите когато това е възможно.

КАК СЕ СТАВА
ПРИЕМЕН РОДИТЕЛ?
Информационната среща
Тя е първата стъпка към
запознаването
с
приемната
грижа. Провежда се в офиса на
екипа или в дома на семейството.
Тя е индивидуална за всеки един
от
кандидатите
за
приемни
родители.
Срещата цели семейството да
получи пълна информация за
предстоящата съвместна работа
между социалните работници от
екипа и кандидатите за приемни
семейства,
подготовка
на
заявление
и
необходимите
документи за кандидатстване.

Обучителнен курс
Това е втория етап от работата с
кандидатите за приемни родители. Той е
задължителна част от подготовката на
бъдещите приемни родители и служи за
по-добро опознаване на участниците от
страна на социалния работник.
Екипът по приемна грижа използват
адаптирана обучителна методика за
провеждане на обучението на приемни
родители.
Методиката
включва
теоретичен материал и интерактивни
методи и техники за обучение.
По време на обучителния курс тече и
оценка на семейството, която се изготвя
от екипа в края на периода.

Утвърждаване на приемното
семейство
Екипът
по
приемна
грижа
изготвят доклад , с който предлага
на Комисия по утвърждаване на
приемните семейства към Областния
управител в гр. Монтана, кандидатите
да бъдат утвърдени и вписани в
регистъра за приемни семейства.

