
 
Информационен ден за осиновяването организира Центърът за 

обществена подкрепа в Горна Оряховица 

 

Община Горна Оряховица ще се включи в обявения от 

Българската Асоциация Осиновени и Осиновители (БАОО) 

Национален информационен ден за осиновяването, който се 

провежда на 29 септември. Тази година той ще премине под 

надслов „Направи щастливо едно дете, което иска да има 

семейство”. В Горна Оряховица инициативата се организира от 

Центъра за обществена подкрепа. Целта е да се информират 

всички заинтересовани, къде, кога и как могат да получат 

информация, подкрепа и помощ по въпроси, свързани с 

осиновяването на деца. Идеята е и да се популяризира акта на 

осиновяване, както и да се промени обществената нагласа по 

темата. Инициативата е насочена към кандидат-осиновители, 

както и към хора, които все още не са взели решение за 

осиновяване, и към осиновители.  

Центърът за обществена подкрепа сформира група за 

взаимопомощ на „Кандидат- осиновители, осиновители и 

осиновени хора”, с цел предоставяне на професионална подкрепа, 

споделяне и информиране по въпросите на осиновяването. 

Водещи на групата са социалните работници от Центъра Мария 

Караиванова и Вася Георгиева, при които кандидатите за 

осиновители могат да преминават задължителното си обучение 

по утвърдена програма.  

На 29 септември (четвъртък) от 10.00 до 17.00 г. в Центъра за 

обществена подкрепа ще се организира „Ден на отворените 

врати”, посветен на осиновяването. Ще бъде показан и филм по 

темата. През целия ден на телефон 0882 165 368 ще бъде 

предоставяна информация по въпроси, свързани с процеса на 



осиновяване. В центъра на Горна Оряховица ще бъдат 

разпространени информационни брошури, изготвени от екипа за 

осиновяване Центъра за обществена подкрепа. За гражданите, 

проявили интерес по темата, ще бъде предоставяна информация 

от специалистите. 

Център за обществена подкрепа в Горна Оряховица се намира на  

ул. „Вичо Грънчаров” №9 а, а телефонът за контакт с екипа е 

0882 165 368.  

Центъра за обществена подкрепа обявява конкурс за детска 

рисунка, посветен на осиновяването, като акт на хуманност и 

благородство, изискващ себеотдаване, безрезервна любов и 

кураж. В конкурса могат да се включат деца на възраст от 5 до 18 

години. Рисунките могат да бъдат в различни техники, а на гърба 

на творбите трябва да се изпишат името, възрастта, детската 

градина или училището на детето и телефон за връзка. Малките 

художници могат да добавят заглавие или кратко описание към 

картината си. Рисунките ще се събират до 28 септември в 

Центъра за обществена подкрепа. 


