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и митовете свързани с нея



Какво означава 
институция за деца?

Работата на Еurochild в сферата на 
деинституционализацията.

Октомври 2012



МИТ 6 - приемните родители се 
интересуват само от парите, които ще 
получават

МИТ 7 - ако се закрият специализираните 
институции, много хора ще останат без 
работа

МИТ 8 -  семейството е винаги най-
добрият вариант за едно дете

Какво означава 
деинституционализация?

МИТ 1 - институциите са необходими, 
за да се грижат за сираците...



МИТ 2 - институциите са се подобрили 
през изминалите години, защо да ги 

закриваме сега?

МИТ 3 - ако се закрият институциите, 
къде ще отидат децата, които сега са 
настанени в тях?

МИТ 4 – не са ли по-подходящи 
институциите в случаите на деца с 
увреждания или с проблемно поведение?

МИТ 5 - институциите  са по-евтин вариант на това да се 
подпомагат семействата и грижите за деца от семеен тип 
в общността, във  време на финансова криза трябва да се 
вземат предвид разходите 
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