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15 май  

Световният ден на семейството 
International Family Day е учреден през 
1993 г. от Генералната Асамблея на ООН.
Той отразява значението, което 
международната общност отдава на 
семействата.

Международният ден дава възможност за 
насърчаване на информираността по въпроси, 
отнасящи се за семейството и увеличава 
знанията по социални, икономически и 
демографски процеси, които засягат 

семейства. Световният ден на семейството 

има за цел да привлича общественото 
внимание към редица проблеми в 
семейството.

„Животът попитал Смъртта:

- Защо хората обичат мен, но мразят 

теб?

А Смъртта отвърнала:

- Защото ти си красива лъжа, а аз 

болезнена истина.“



15 май

В своя резолюция Общото събрание на ООН 

отбелязва, че разпоредбите свързани със 

семейството в резултат на голяма 

конференция на Организацията на 

обединените нации и срещите на високо 

равнище от 90-те и техните последващи 

процеси продължават да предоставят 

насоки и програми, насочени към 

семействата като част от подхода към 

развитието им.



С какво най-често се срещаме в 
ежедневието:

ИДЕАЛНО или НОРМАЛНО семейство –

в какво се проявява обичайната разлика?



РОМАНТИКАТА: 

В идеалното семейство 
мъжът е романтичен всяка 
седмица. Жената също. 

В нормалното семейство 
романтиката е възможна само 
след сериозно планиране. 
Защото в живота има и 
обикновени дни, в които 
просто работим, говорим си 
малко, после вечеряме и спим.



КОЛЕДАТА: 

В идеалното семейство 
празниците са извор на смях и 
веселие, синхронно готвене и 
песни край камината.

В нормалното семейство все 
някой с някого се кара, пилето 
е леко поизгоряло и десертът 
не се е получил. И всички си 
отдъхваме, когато се приберем 
у дома и се гушнем пред 
телевизора.



ЗАБАВАТА:

В идеалното семейство
двамата все си разказват 
забавни истории, смеят се и се 
държат за ръце.

В нормалното семейство има 
смешни и тъжни дни, тихи дни. 
Има дни, в които не ни се 
говори или не ни се пее, дни, в 
които не искаме да се 
виждаме. И такива, в които не 
можем един без друг. Защото 
животът е шарен и ние сме 
различни всеки ден.



ДЕЦАТА: 

В идеалното семейство 
децата се занимават с пъзели и 
четат енциклопедия в детската 
стая, докато родителите 
вечерят на свещи.

В нормалното семейство
децата са шумни, не си 
прибират играчките, не искат 
да си лягат сами, искат да 
гледат само детско, крещят, 
понякога имат ниски оценки, 
но ги обичат от цялото си 
сърце. Защото са истински 
деца, а не идеални кадри от 
филм.



ТЕЛАТА: 

В идеалното семейство
майката е стройна веднага 
след раждането, а таткото е с 
плочки и добре оформена 
брада. 

В нормалните семейства
мъжът оплешивява, не сме си 
обръснали краката или ни 
излиза кокоши трън. Защото 
сме хора, а не анимационни 
герои. И е по-важно да има с 
кого да споделяш живота си в 
истинския му вид, отколкото да 
стоиш сам и да се надяваш на 
идеалния. Такъв просто няма.



ИЗНЕНАДАТА: 

В идеалното семейство мъжът 
подготвя изненада за годишнина 
от сватбата, която включва 
екзотично пътешествие, 
подновяване на брачните клетви 
и плуване с делфини.

В нормалните семейства
понякога има изненади, понякога 
– не; ако парите не достигат, е 
по-добре да не се харчат за 
такива екзотични неща, а за 
нещо по-практично. И изобщо,
след определени години заедно е 
много трудно да измислиш нещо, 
което вече не си правил, за да 
изненадаш половинката си. 
Могат го само сценаристите на 
романтичните филми.



РАБОТАТА: 

В идеалното семейство 
таткото зарязва важна среща, 
за да присъства на концерта на 
детето в градината.

В нормалното семейство 
никой не рискува да бъде 
уволнен заради едно тържество 
в детската градина или 
училището. 



ЗАТОВА –
Бъдете благодарни и оценявайте 
това, което имате в семейството!

ПОЖЕЛАВАМ да има много щастливи семейства и вашето да бъде едно от тях!


