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Казвам се …………..…………………………………………………………………………
...…………..………………………………………………………………………………………….

Аз съм на …………………… години

Моят социален работник е ………………………………………………...……
……..…………………………………………………………………………………………………

Моите приемни родители са ………………………………………………...…
……..…………………………………………………………………………………………………
……..…………………………………………………………………………………………………

Тази книжка, която държиш в ръцете си, е написана, за да ти помогне  да 
разбереш какво се случва когато трябва да отидеш в приемно семейство 
или вече живееш в приемно семейство. Ще разбереш какво е приемна 
грижа и приемно семейство. Ще си отговориш на много въпроси, които 
със сигурност те вълнуват – как и защо едно дете отива да живее в 
приемно семейство, какви са отговорностите на приемните родители, ще 
продължиш ли да ходиш в училището, в което си бил преди да отидеш 
в приемното семейство и какво се случва когато си болен, ще можеш ли 
да се виждаш с родителите си и какво се случва с братята и сестрите ти, 
какво можеш да направиш, когато не се чувстваш добре при приемните 
родители и как можеш да намериш решение на трудностите и проблемите, 
които срещаш.

МОЯТА КНИЖКА ЗА 
ПРИЕМНАТА ГРИЖА
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Много деца в България живеят в приемни семейства. 

Знаеш ли колко са те?

Можеш ли да се сетиш
за някои от тях? 

Познаваш ли някои от тях?

Отговорите на тези въпроси ще намериш когато 
прочетеш своята книжка за приемната грижа. 

Най-важното, което трябва 
да знаеш е, че не си сам и че 
не си направил нищо лошо.

Много любими герои от детските книги 
са били отгледани от животни, които са били 
техните приемни семейства.

Много известни хора са живели като деца в 
приемни семейства, тъй като родителите им не 
са се грижили добре за тях. 



5

Всяко дете трябва да живее в семейство, с един или двама родители, които 
да го обичат и да се грижат за него. Когато родителите на детето не могат 
или не искат да се грижат за детето, социален работник от Отдела за закрила 
на детето може да го настани да живее в друго семейство, което ще се грижи 
добре за него. 

Приемна грижа означава настаняване на едно дете в приемно семейство, 
когато то не може да остане да живее със своите родители в дома си. 
Причините за това могат да бъдат много различни:

• ти живееш в дом за деца и родителите ти не се интересуват от теб
• родители ти са те изоставили и ти живееш на улицата или при приятели 
• родителите ти не се грижат добре за теб 
• родителите ти те обиждат или бият
• родителите ти не ти разрешават да ходиш на училище

Когато едно дете е настанено в приемно семейство, то става част от него. 
Ако приемното семейство има други деца, те стават негови приемни братя 
и сестри.   

Приемната грижа е различна от осиновяването. Когато едно дете бъде 
осиновено, това означава че осиновителите стават негови родители, тъй като 
връзката с биологичните родители се прекратява. Когато обаче едно дете 
бъде настанено при приемно семейство, то запазва връзката с биологичните 
си родители и когато те са готови отново да се грижат за него, то може да се 
върне и да заживее отново с тях. 

„Леля Галя (приемната майка) ме заведе при 
кака и батко (децата на приемната майка). 
Те много ми харесаха.”

Юсуф, 8 години

Можеш ли да се сетиш
за някои от тях? 

„Осиновяват се деца, които не са 
желани от родителите си.” 

Какво е приемна грижа

Медие, 9 години

Иван,
 9 години

„Приемните семейства гледат 
децата за кратко време, а 
осиновителите за цял живот.” 
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В зависимост от ситуацията на всяко дете, приемната грижа може да бъде:

Краткосрочна 

Това означава, че ти ще живееш в приемното семейство за кратък период 
от време (няколко седмици или месеци), но не повече от една година. Това 
дава възможност на родителите ти с помощта на социалните работници 
да подобрят своите родителски умения, да си намерят работа, за да имат 
средства да се грижат за теб или да си намерят дом, в който да живеете 
заедно. След това ти можеш да се върнеш обратно при тях.

Дългосрочна 

Дългосрочната приемна грижа означава, че родителите ти няма да могат 
да се грижат за теб дълго време и ти можеш да бъдеш настанен в приемно 
семейство за няколко години. Това са случаите когато:

• родителите ти са починали
• ти си сам и няма кой да се грижи за теб (например родителите ти са в 

чужбина)
• когато си в институция за деца и родителите ти не се интересуват от теб
• родителите ти нямат възможност да се грижат за теб (например ти имаш 

много братя и сестри и родителите ти не могат да се грижат добре 
за всичките си деца, родителите ти са болни и трябва да се лекуват в 
болница дълго време)

Спешна 

Ти можеш да бъдеш настанен спешно (веднага) в приемно семейство 
когато:

• се намираш в бедствена ситуация - при земетресение, пожар или 
наводнение (например родителите ти са загинали и няма кой да се грижи 
за теб)

• е извършено престъпление и си под полицейска закрила
• си жертва на насилие (имаш синини, счупен крак или ръка) или си жертва 

на трафик (родителите ти искат да те изведат в чужбина за да просиш, 
крадеш или проституираш, въпреки твоето нежелание)

ВИДОВЕ ПРИЕМНА ГРИЖА
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Заместваща 

Когато си настанен дългосрочно в приемно семейство и приемните 
родители имат нужда от почивка, ти можеш да бъдеш преместен в друго 
приемно семейство за много кратък период от време (седмица или две) 
докато те се върнат. Обикновено това е друго приемно семейство, което ти 
познаваш и няма да имаш нужда да се приспособяваш. Заместващата приемна 
грижа дава възможност и на деца, които живеят в домове за деца да прекарват 
кратки периоди от време с приемни семейства, без да бъдат настанявани в 
тях (например по време на празници - по Коледа, Нова година или Велик ден).  

Приемно семейство могат да бъдат двама човека (приемна майка и 
приемен баща) или отделно лице (приемна майка или приемен баща), което 
се грижи за едно или няколко деца, чиито родители не могат добре да се 
грижат за тях. Приемните родители могат да бъдат женени или неженени. 
Те могат да имат деца, но могат и да нямат свои деца. Приемното семейство 
може да се грижи и за други приемни деца. 

Приемната майка и приемният баща не стават твои родители, тъй като те 
само се грижат за теб за определен период от време.  

Преди да станат приемно семейство приемните родители трябва да 
бъдат „проучени и одобрени” от социалните работници за да бъдат сигурни, 
че приемното семейство ще се грижи добре за всяко дете, което ще бъде 
настанено при тях. 

„Когато чуя думите приемно семейство 
винаги се сещам за мама Мими и татко 
Митко. Те са ме взели за да ме научат на 
много неща – да бъда възпитан, добър, да 
спазвам правилата, да си подреждам стаята, 
да играя с децата без да ги бия.”  Мартин,

ПРИЕМНО СЕМЕЙСТВО ИЛИ 
ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

7 години
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Проучването включва разговори и посещения в дома на приемното 
семейство, както и срещи с приятели на приемното семейство, които 
споделят пред социалните работници своите впечатления от него (полагали 
ли са грижи за деца, какви са техните приятели и родини, как живеят, къде 
работят и как прекарват свободното си време). 

Приемните семейства предварително се подготвят от социалните 
работници за да се грижат по най-добрия начин за теб. Социалните работници 
задължително обучават приемните семейства по различни теми (какво 
е приемна грижа, каква е разликата между приемен родител и биологичен 
родител, особеностите на израстването на детето, посрещане на детето от 
приемното семейство, раздяла между детето и приемното семейство, как 
се поддържа връзка с биологичното семейство на детето, как приемните 
родители да работят заедно със социалните работници и други специалисти 
– лекари, учители и психолози). 

Когато бъдат проучени и обучени от социалните работници, приемните 
семейства се „оценяват” и ако са се справили добре, те се „одобряват и 
вписват” в регистъра на приемните семейства в Отдела за закрила на 
детето. Когато едно приемно семейство бъде одобрено, това означава, че 
социалните работници могат да настаняват едно или повече деца в него, за 
които семейството да се грижи. 

 

Чувствам се много добре в приемното 
семейство. Не бих ги сменила. Обичам ги.
Пиша им писма. Прегръщам ги. Целувам ги. 

Елица, 8 години

Надя, 10 години

Аз се промених в приемното семейство. 
Порастнах. Научих се да чета и пиша.
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Напиши в кръстословицата имената на картинките като следваш стрелките. 
Пренеси по-долу в цветните квадратчета буквите от квадратчетата с цифрите.
Ще получиш две думи. Това са хората, които се грижат за теб. 

Кръстословица
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КАКВО ПРАВЯТ ПРИЕМНИТЕ РОДИТЕЛИ
Когато отидеш да живееш в приемно семейство, приемните родители те 

приемат като част от своето семейство. Ти ще живееш при тях и приемните 
родители ще се грижат за теб като ти осигуряват всичко, от което имаш 
нужда. Приемните родители: 

• ще ти приготвят закуска, обяд и вечеря, а ти можеш да им помагаш
• ще те изпращат и посрещат от училище и ще ти помагат в подготвянето 

на уроците за следващия ден 
• ще разговарят с теб когато си у дома и имаш нужда да споделиш нещо 

с тях
• ще гледате телевизия, ще ходите на разходки, ще играете заедно и ще се 

срещате с приятели
• когато е възможно, приемните родители ще те придружават за да се 

срещащ със своите родители
• 
• 
• 

 

За да могат да се грижат за теб, приемните родители получават всеки 
месец пари от Отдела за закрила на детето. Тези пари се наричат „средства за 
отглеждане и възпитание на детето” и се използват за купуването на твоите 
дрехи, храна, училищни пособия и принадлежности, както и за прекарване на 
свободното време, празниците и ваканциите. От тях приемните родители 
могат да ти дават и джобни пари, ако си достатъчно голям. 

„Леля Минка и чичо Здравко се грижат за мен. 
Мога да си говоря с тях за различни неща. 
С чичо Здравко разглобяваме електромери и 
аз му помагам. Пускаме пиратки. Той ми дава  
телефона си да играя с него.” 

Иван, 9 години

Динко, 9 години

„Приемните родители трябва се грижат за мен -
да ме хранят, обличат, да ми помагат в ученето,
да ме учат на много неща. Научих се да простирам 
мокрите дрехи, да си пера бельото и чорапите, да се 
къпя, да си приготвям сандвичи.” 
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КАК СЕ НАМИРА ПОДХОДЯЩО ПРИЕМНО 
СЕМЕЙСТВО ЗА ЕДНО ДЕТЕ

Социалните работници от Отдела за закрила на детето познават всички 
одобрени и вписани в регистъра приемни семейства. Те ще решат кое 
приемно семейство ще бъде най-подходящо за теб, така че да се чувстваш 
добре при приемните родители. 

След като социалните работници изберат приемното семейство те ще 
те запознаят с приемните ти родители. Това означава, че ти ще се срещнеш 
няколко пъти с тях и ще посетиш техния дом. 

„Приемното семейство за детето се 
избира от някакви хора. Леля Галя 
(приемната майка) ме избра защото 
видя, че съм по-добър.”

„Аз  бях в дома в Широка  Лъка, защото мама 
ме биеше, а татко е в затвора. В дома също ме 
биеха другите деца и не ми даваха да си играя 
с играчките. Когато мама Мими и татко 
Митко дойдоха да ме видят за първи път аз 
бях болен и лежах в болницата. Донесоха ми 
май нещо за ядене и някаква играчка. Идваха 
няколко дни при мен и после ме взеха с тях 
в Търговище. Друго не си спомням. Сега мама 
Мими ми готви, грижи се за мен, татко Митко 
играе с мен, учи ме на много неща.” 

Иван, 9 години

 Юсуф, 8 години

Мартин, 7 години
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НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕТО В
ПРИЕМНОТО СЕМЕЙСТВО

Когато между теб и приемните родители се изградят близки отношения, 
твоят социален работник ще те заведе в дома на приемните родители и ти 
ще се преместиш да живееш при тях. Приемните родители ще ти покажат 
твоята стая. Те ще те запознаят със своите  приятели, роднини и близки.

„Когато видях Веселка - приемната майка, която ще 
се грижи за мен, бях изненадана от височината й и 
бижутата, които носеше. Аз бях малко резервирана, 
тъй като не я познавах. Попита ме, да ли  ще  има 
проблем за мен, че  тя е българка, а аз ромка. След 
това  започна да се интересува, какво обичам да 
хапвам, каква музика слушам, какви  дрехи нося. След 
като  заживяхме заедно и се опознахме  разбрах, че 
мога да разчитам на нея на 100%.” 

„Когато ме видя за първи път, приемната майка ме 
прегърна, аз също я прегърнах. Носеше ми подарък и ми 
каза, че ще живея при нея и мъжа й  и ще бъдем заедно 
със сестра ми. Когато пристигнахме в  къщата им, аз 
бях много притеснена, стоях на прага. Приемната майка 
се доближи до мен, прегърна ме и ме покани да вляза 
вътре. Показа ми стаята, в която ще спя, леглото и 
гардероба, където ще са дрехите ми. След това сложи 
масата за обяд. Аз седнах на стола, но не хапнах нищо, 
защото бях много притеснена. На другия ден вече бях 
по-спокойна. Заедно с приемната майка заведохме сестра 
ми на градина, след това дойдохме в града за да ми купят 
нови дрехи и обувки.” 

Марияна, 15 години

Красимира, 12 години
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В началото може да се чувстваш странно, тъй като домът на приемното 
семейство ще бъде ново място за теб, но приемните родители ще ти помогнат 
да свикнеш с новата обстановка. Във всяко семейство има правила, които се 
спазват от всички – кога ще се храните, кога ще гледате телевизия, кога ще се 
подготвяш за училище и много други неща, с които трябва да се съобразяваш. 
Приемните родители ще ти кажат какви са правилата и те ще свикнеш с тях 
постепенно, тъй като ще живееш в този дом и ще бъдеш част от приемното 
семейство.   

Намери верният път до приемното семейство

Дом за деца

приемно семейство



Мартин, 7 години

Мартин, 7 години14

НАБЛЮДАВАНЕ НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА
През първия месец след като се преместиш да живееш в дома на 

приемното семейство, твоят социален работник ще те посети най-малко два 
пъти за да се увери, че се чувстваш добре. След това срещите ще продължат, 
но социалният работник ще те посещава един път всеки месец. Ще можеш 
да разговаряш с него в присъствието на приемните родители и насаме. Ще 
можеш да му споделиш всичко, което искаш и начина, по който се чувстваш. 
Това е много важно, тъй като социалният работник може да промени това, 
което не ти харесва или те притеснява. Не е задължително срещите ти с 
него да бъдат в дома на приемното семейство. Ако не искаш да разговаряш 
там, можеш да кажеш на социалния работник, че искаш да излезете и да се 
разходите в парка или на друго място. 

КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ, АКО НЕ СЕ 
ЧУВСТВАШ ДОБРЕ В ПРИЕМНОТО СЕМЕЙСТВО

Когато си поживял в дома на приемното семейство определен период 
от време и въпреки това не се чувстваш добре, може да споделиш това със 
социалния работник или с друг човек, на когото имаш доверие. Вече знаеш, 
че когато се преместиш да живееш при приемното семейство, социалният 
работник ще те посещава редовно за да бъде сигурен, че си добре. Не се 
притеснявай да говориш с него и да споделяш всичко, което те притеснява. 

„Владимирова (социален работник от Отдела 
за закрила на детето) отговаря за мен. Мама 
Мими все говори с нея когато трябва да ме води 
на лекар, да ме запише на занималня или да ме 
заведе на море.”

„Когато отидем при Владимирова (социален работник от Отдела 
за закрила на детето), мама ми казва, че на нея мога да кажа 
всичко – ако имам оплаквания от мама и татко, ако ме бият и 
др. Аз й казвам, че мама и татко ме гледат много хубаво, но аз 
понякога не ги слушам, много съм палав и правя бели.” 



Иван, 9 години
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Сигурно се чудиш какво правят твоите родители – дали се интересуват от 
това, което се случва с теб, дали са съгласни да живееш в приемно семейство 
и дали ще можеш да се виждаш с тях. Да живееш в приемно семейство не 
означава непременно, че няма да се виждаш с родителите си. Напротив, 
ако социалният работник мисли, че твоите родители могат да променят 
ситуацията си и след време ти ще можеш да се върнеш да живееш при тях, 
той ще организира редовно срещи с тях. Освен това, приемното семейство 
трябва да информира родителите ти за всичко, което се случва с теб, както 
и да ти осигури контакт с тях, ако това ще бъде в твой интерес. Ако не е в 
твой интерес да се срещаш с родителите ти, можеш да имащ връзка с тях чрез 
писма, по телефона или Skype.

  

Ако имаш братя и сестри и те също трябва да бъдат настанени в приемно 
семейство, социалните работници ще направят всичко възможно всички да 
живеете при едни и същи приемни родители. Ако обаче това не е възможно, 
социалният работник ще ти осигури възможност да поддържате връзка 
помежду си чрез организиране на срещи, разговори по телефона или Skype.
Ако има други хора, с които искаш да се срещаш от време на време или да 
разговаряш с тях по телефона (например баба и дядо, братовчеди, приятели 
или съученици), можеш да кажеш това на приемните си родители или на 
социалния си работник. Същото можеш да направиш и ако има хора, от 
които се страхуваш и не искаш да виждаш. 

„Чичо Здравко и леля Минка ме карат до Смолян 
и там се виждам с майка ми, при леля Дора в 
кабинета (социален работник от Отдела за 
закрила на детето).”

„Вчера бях при майка ми в дома й в Кърджали. Леля Веска, чичо 
Ленко и леля Дора (социален работник от Отдела за закрила 
на детето) бяха с мен. Не исках да остана там. Видяхме майка 
ми, братовчедите, каките.” 

Медие, 9 години

КАКВО СЕ СЛУЧВА С ТВОИТЕ РОДИТЕЛИ, БРАТЯ
И СЕСТРИ И ДРУГИ ЗНАЧИМИ ЗА ТЕБ ХОРА
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КАКВО СЕ СЛУЧВА С УЧИЛИЩЕТО,
В КОЕТО ХОДИШ

Училището е важно за всяко дете. Децата трябва да ходят всеки ден на 
училище, където изучават различни предмети със съучениците си, участват 
в различни извънкласни дейности (езикови или други курсове), спортуват и 
се подготвят за живота на големите. Може понякога да ти е трудно да се 
справиш с уроците в училище, особено когато много неща в живота ти са 
се променили. Но твоите приемни родители ще ти помогнат да преодолееш 
трудностите и да ти харесва да ходиш на училище.   

Ако това е възможно, ще продължиш да ходиш в твоето училище и след 
като се преместиш да живееш при приемното семейство. Ако обаче, това не е 
възможно, трябва да се преместиш в друго училище, което ще бъде по-близо 
до дома на приемните ти родители, където ще си намериш нови приятели.  

Във всяко училище има училищен психолог, към когото всяко дете може да 
се обърне за помощ и подкрепа, ако има проблеми с учителите, съучениците 
или предметите в училище.

Ако някой те обижда или ти е измислил прякор в училище, който ти не 
харесваш, сподели с твоите приемни родители или със социалния си работник. 
Ако някой те тормози в училище (някой се заяжда с теб, бие се с теб или 

„В училище имам много приятели – Мими, Теди, Галя, 
Николина. Учим, играем, помагаме си за домашните, 
услужваме си. Всички са ми приятели. Най-много 
обичам часовете по физическо. Ходя на танци, 
кръжок по рисуване и моделиране, хорово пеене, 
религия. Получавам много грамоти и награди.” 

Надя, 10 години

„В училище имам много приятели. Учим, играем,
помагаме си за домашните, услужваме си.”

 Иванка, 9 години
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ти краде нещата), сподели с твоя учител, приемно семейство или социален 
работник. По-добре е да споделиш, отколкото да мълчиш защото ситуацията 
може да се влоши и да имаш още по-големи проблеми. Запомни, че около теб 
има хора, които са загрижени за теб и искат ти да се чувстваш добре. 

КАКВО СЕ СЛУЧВА АКО СИ БОЛЕН
Най-важното за всяко дете е да бъде здраво. Това означава да се храни 

добре, да поддържа личната си хигиена, да спортува, да се грижи за себе си 
и да играе. 

Всяко дете има „личен лекар”, който трябва да посещава редовно и който 
се грижи за неговото здраве. 

Ако не се чувстваш добре и си болен, трябва да споделиш с приемните си 
родители, които веднага ще те заведат при личния лекар, който ще те прегледа 
и ако е необходимо ще ти изпише лекарства за да можеш да оздравееш. 

„На леля Минка и чичо Здравко им разказвам за училището. 
Понякога не казвам всичко, което ми се случва в училище. Ако 
ме закача по-голямо дете им казвам.  Приемните родители ми 
казват да не се бия и да не се закачам. Казват още че съм много 
добър в четенето, писането и физическото.” 

„Когато съм болен леля Галя (приемната 
майка) се грижи за мен и не ме пуска да ходя 
на училище. Тя ме води в болницата. Взеха ми 
кръв от лакътя. И вече не ме болеше. Не се 
страхувам от лекарите, защото съм голям.” 

„Когато съм 
болен леля Минка 
(приемната 
майка) ми купува  
лекарство и 
хапчета.” 

„Леля Елена и чичо Васко (приемните 
родители) ми дават лекарства и ми 
правят компреси.”

„Оперираха ми коремчето. Леля Румяна (приемната майка) 
ме чакаше в коридора и плачеше. Много се беше притеснила. 
Докато бях в болницата тя постоянно беше до мен и се 
грижеше за всичко.”

Иван, 9 години

Юсуф, 8 години

Иван, 9 години
 Динко, 9 години

Иванка, 9 години
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ВРЪЩАНЕ У ДОМА
Когато социалният работник прецени, че проблемите в твоето биологично 

семейство са решени и можеш да се върнеш да живееш отново при родителите 
си, той ще обсъди това с теб. После заедно ще посетите родителите ти и 
ще планирате твоето окончателно завръщане. За да се вземе решение да се 
върнеш при родителите си, социалният работник трябва да е сигурен, че ще 
бъдеш в безопасност и родителите ти ще се грижат отново добре за теб. 
Когато се връщаш у дома, ще можеш да вземеш всички твои любими неща с 
теб – дрехите, играчките, подаръците и снимките, които имаш.
Запомни, че раздялата с приемните родители не означава, че няма да можеш 
да поддържаш контакт с тях или да им отидеш на гости, ако пожелаеш. 
Сигурно ще бъдеш много щастлив да се прибереш при родителите си, но 
понякога ще ти бъде трудно да свикнеш отново с правилата на семейството 
ти. Всяка промяна изисква време. 

Запомни, че ако ситуацията в твоето семейство отново се промени и не 
се чувстваш добре там, винаги можеш да потърсиш помощ. При всички случаи 
обаче, след като се върнеш обратно при родителите си, социалният работник 
ще те посещава редовно за да е сигурен, че си добре, а ти можеш винаги да 
споделиш с него, ако това не е така.  

Елица, 8 години

„Моята мечта е да се върна при мама, тя да почне 
работа, да оправи къщата и да се прибера там.” 
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ПРОБЛЕМИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШЕНИ
Ето какво можеш да направиш ако имаш проблеми или трудности:

• да споделиш всичко, което те притеснява с приемните родители. Те ще 
те изслушат и ще намерят начин да ти помогнат.

• да разговаряш със социалния си работник (хубаво е да му поискаш 
телефона, за да можеш да му се обадиш, винаги когато имаш нужда да 
говориш с него)

• ако не си доволен от помощта на приемните родители или на социалния 
работник, можеш да се обадиш на горещата телефонна линия за деца 
като позвъниш на телефон 116 111. Можеш да звъниш по всяко време 
(както през деня, така и през нощта) от всеки телефон, където и да се 
намираш. Разговорите са безплатни. Горещият телефон винаги има 
дежурни консултанти на разположение, които ще те изслушат и ще те 
посъветват какво да направиш.

Отговори на въпросите от страница 4
В България има около 1000 деца, които живеят в приемни семейства.

Известни личности, които са живели в приемни семейства

Еди Мърфи, американски актьор и комик, чиито най-
известни филми са Ченгето от Бевърли Хилс и Шрек. Еди 
Мърфи и брат му Чарлз Мърфи са настанени в приемно 
семейство когато майка им е постъпила за лечение в 
болница за дълъг период от време.  

Мерилин Монро, американска актриса, която на 
двуседмична възраст и била предадена на приемно 
семейство, при което живее 6 години. 
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Нелсън Мандела, южноафрикански лидер и 
носител на Нобелова награда за мир. След смъртта 
на баща си той е отгледан от вожда на племето, в 
което е роден. 

Любими герои от детските книги, отгледани от животни, които са били 
техните приемни семейства

Маугли, герой от книгата „Книга за джунглата”. 
Той е малко момче, отгледано от вълци, което 
израства в джунглата сред различни видове 
животни, които са неговото приемно семейство, 
тъй като се грижат за него.

Тарзан, герой от книгата „Тарзан на маймуните”. Той е 
дете, отгледано от маймуни в африканската джунгла.

Симба, герой от филма „Цар Лъв”. Симба е малко 
лъвче, което е отгледано от глигана Пумба и суриката 
Тимон, които живеят безгрижно в своята джунгла. 

Както разбираш, много деца в България живеят в приемни семейства и 
много деца, отгледани от приемни родители са станали световно известни 
личности. Затова запомни, че всеки човек, независимо дали е отгледан от 
родителите си или е живял в приемно семейство може да реализира мечтите 
си, стига да зае какво иска да постигне в живота. Успех и на теб.  
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