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НАРЪЧНИК ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ 

ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

 

 

Самостоятелен живот не означава да живееш сам!     

     Това e да можеш да избираш как и къде да живееш  

и когато ти трябва помощ – да знаеш къде да я потърсиш! 
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Здравейте деца и младежи! Какъв е този Наръчник? 

НАРЪЧНИК ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ 

ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ 

 

 

 

 

 

 

 

Този наръчник е за теб! 

 

 

Той включва умения и стъпки за 

самостоятелен живот. 

 

Можеш да развиваш уменията си 

самостоятелно или с приятели. 

 

 

 

 

Важните умения са: 

 

 

 

- уменията за грижа за себе си 

 

 

 

- уменията за труд 

 

 

 

- уменията за пътуване, пазаруване, планиране 

 

 

 

 

- уменията да общуваш с другите 

 

Ще намериш съвети за трудни ситуации. 

 

 

 

УСПЕХ! 
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Грижи за себе си 
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КАКВО Е ДА СЕ ГРИЖИШ ЗА СЕБЕ СИ? 

 
Грижата за себе си е: 

 
Предпазване от рискове 

 

Здравословна храна 

 

 

Физическо здраве 

 

Емоционално здраве 

 

Добра хигиена 

 

Приятен външен вид 
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ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РИСКОВЕ 

 
 

Как да се предпазя от вируси? 

 

Отговори на следните въпроси с „Да” или „Не” 

- Имаш ли кашлица? 

- Имаш ли хрема? 

- Боли ли те гърлото? 

- Боли ли те главата? 

- Имаш ли температура над 38 градуса? 

Ако си отговорил „да” на 3 въпроса, може би си заразен с 

вирус. 

 

Стъпки за предпазване 

1. Мий ръцетете се 20 секунди с топла вода и сапун, когато: 

- ставаш от сън 

- приготвяш си нещо за пиене и ядене 

- преди и след хранене 

- излизаш от тоалетната 

- пипал си пари, телефон, комптър, портмоне, брави на врати 

- прибираш се отвън или излизаш навън 

- бил си в контакт с друг човек. 

 

2. Не пипай очите, носа и устата си 

- Вирусите залепват по кожата и могат да се пренесат в тялото 

при допир на устата, носа или очите.  

- Те са свързани чрез носоглътката. 

- Ако трябва да пипнеш лицето си, първо си измий ръцете. 

 
3. Стой на 2 метра от човек, който кашля или киха. 

Вирусите се разпространяват във въздуха при близък контакт. 

 

Не се притеснявай да се отдръпнеш от човек, който киха или 

кашля. Излез от стаята, ако можеш.  

4. Не се ръкувай с хората при епидемия 

- Епидемията е период, в който много хора се разболяват от 

една и съща болест.  

- Поздравете човека, без да стискате ръката му. 

„Радвам се да те видя” е достатъчно. 
 

5. Почиствай стаята си с дезинфектант всеки ден 

Дезинфектант е готов продукт за почистване на повърхности - 

дръжка, маса, под, телефон. 

Помагат и мокри кърпички.  

6. Ако ти кихаш или кашляш, ползвай кърпичка, която 

после веднага изхвърли. Ако нямаш кърпичка, използвай 

сгъвката на ръката си. 
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ЗДРАВОСЛОВНА ХРАНА 

 

 

Здравословното хранене е разнообразното хранене.  

То включва: 

Хляб, макарони, картофи, ядки:  приемай най-често през деня  
 

Плодове и зеленчуци: приемай няколко пъти на ден 

 

Млечни продукти, риба, яйца, месо: приемай веднъж-два пъти на ден 

 

Сладкиши: не приемай всеки ден) 

 

  

Това може да е твоята хранителна пирамида: 

 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.google.bg/url?sa=i&url=https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/young-people-with-fruits-healthy-food-vector-21582778&psig=AOvVaw20x9qaj5KVHtWxyhIzhtit&ust=1585409163613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDdmMj7uugCFQAAAAAdAAAAABAE


                                                          

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект № BG05M9OP001-2.009-0041-С01 „Открий таланта си” се изпълнява от Сдружение АДСУ и 

Община Лом и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 
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Познаваш ли хранителните разстройства и рискове? 

 

Хранителните разстройства и рискове се срещат често през периода на юношеството, 

особено сред момичетата! 

Хранителните разстройства са анорексия и булимия.  

Анорексията е заболяване 

Юношата е с тегло много под нормата за възрастта и ръста. 

 

Причините са гладуване, ограничаване на храната, 

прекалено много спорт. 

 

Юношата се страхува да не напълнее 

 
 

Булимията е заболяване! 

Юношата поглъща огромни количества храна и после 

повръща.  

 

Юношата има силен страх от напълняване. 

 

  
Риск при лечебен глад 

Някои лекари препоръчват временно гладуване.  

При гладуване над 4 дни, човек може да усети:  

- главоболие 

-объркване 

-сърцебиене 

-чувство за студ 

-мускулни болки 

-слабост 

-трудности с дишането. 

Гладуването трябва да се прекрати! 

 

 

Препоръки: 

- Храни се всеки ден, със здравословна храна, не прекалявай със сладкото! 

- Движи се, грижи се за тялото си! 

- Ако имаш неприятни усещания, потърси помощ! 

 

http://www.eufunds.bg/
https://www.google.bg/url?sa=i&url=http://www.highviewart.com/cvetno/anoreksiya-zdravoslovno-hranene-pri-hranitelno-razstroystvo-12183.html&psig=AOvVaw07AEe_c050DWrD_k9M9gYb&ust=1585481903839000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDj-cSKvegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.bg/url?sa=i&url=https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/bulimiya-chto-ehto-takoe-bolezn-simptomy.html&psig=AOvVaw1yAG6v64FVmLQAe_ARL4eJ&ust=1585481853764000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNCEtK6KvegCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.bg/url?sa=i&url=https://mamaninja.bg/%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0/%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B5/item/1275-gladolechenie-i-gladomachenie&psig=AOvVaw1-sJBjJPNFf-ZqUNJVwuLq&ust=1585482227248000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiBrOOLvegCFQAAAAAdAAAAABAE


                                                          

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 
Проект № BG05M9OP001-2.009-0041-С01 „Открий таланта си” се изпълнява от Сдружение АДСУ и 

Община Лом и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

 

ФИЗИЧЕСКО ЗДРАВЕ 

 

Как да бъда здрав? 

1 стъпка: Спазвам дневен режим 

- Дневен режим е редуването на труд, почивка, учене, сън в 

определени часове. 

- Този ритъм помага срещу умората. 

- Дневният режим през седмицата е различен от дневния режим 

през почивните дни. 

 
2 стъпка: Движа се, спортувам 

Всеки ден спортувам по 1 час – с упражнения, разходки, 

движение. 

 

Движението е полезно за нормалното тегло, доброто настроение, 

връзката с други хора. 

 

3 стъпка: Не пуша 

Цигарите не намаляват стреса! 

Ако запалиш цигара, все едно си поръчваш коктейл от 16 вредни 

питиета - никотин, въглероден окис, канцерогенни вещества. 

Тютюнът е вреден във всяка форма – цигари, наргиле, електронни 

цигари, др. 

 

4 стъпка: Не приемам наркотици 

Няма безвредни наркотици! 

Марихуана, кокаин, хероин, лекарства, алкохол – всички водят до 

отравяне на организма и пристрастяване. 

Човек загубва приятелите си, не харесва живота си!   

5 стъпка: Търся лекар, когато имам: 

- главоболие с влошено виждане 

- подкожни кръвоизливи при лек удар 

- продължителна кашлица 

- постоянни болки в гърлото  

- затруднения в дишането, задух 

- нередовна менструация; 

- неминаваща диария  

- често или болезнено уриниране 

- периодично появяващи се тръпки, треска, температура 

- силно кървене на венците 

- продължителна жажда и сухота 

- внезапен обрив, с оток и сърбеж  

- повишена температура над 37 градуса, повече от 3 дни  

- коремна болка, дори след прием на лекарства 
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 Емоционално здраве 

 

 

Добра хигиена 

 

 

Приятен външен вид 

 

 

 

3. Упражнение „Стъпки за добър външен вид” 

Стъпка 1: Пий достатъчно вода 

Водата подобрява вида на кожата, запазва енергията и помага 

на човек да не пълнее.  

Стъпка 2: Мий лицето си 2 пъти на ден 

Мий лицето си нежно, без търкане. 

 

 
Стъпка 3: Къпи се всеки ден 

Къпи се всеки ден, освен ако имаш много суха кожа или друг 

проблем, който пречи на ежедневния душ. Обръщай 

внимание на частите на тялото, които се потят много. 

 
Стъпка 4: Мий зъбите си поне 2 пъти на ден 

Ако зъбите ти са здрави и емайлът не се изтънява, можеш да 

използваш избелваща паста за зъби.  

Ако зъбите ти са малко прозрачни, ползвай паста за зъби за 

чувствителни зъби. 
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Стъпка 5: Ползвай дезодорант 

Има различни видове дезодорант – сух, спрей, рол-он. Избери 

аромата и вида, който ти харесва. Поставяй дезодоранта, след 

измиване.   
Стъпка 6: Носи само чисти дрехи 

Сменяй бельото и леките дрехи всеки ден. 

Пери и подреждай дрехите си. 

Разделяй чистите от мръсните дрехи. 
 

Стъпка 7: Освежи дъха си 

Можеш да имаш хубав дъх, като си миеш редовно зъбите и 

като дъвчеш дъвка. Ако избереш дъвка, не повече от 30 

минути. 

Ако срещнеш или разговаряш с друг човек, изплюй дъвката, 

защото може да се приеме като липса на уважение или на 

добри навици.  

 

 

Запомни! 
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