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Könyvek a 

gyermekvédelemhez

Barinkai – Herczog – Lovas – Neményi 
– Rónaszéki: ,Együtt vagy külön’
A kötetben pszichológus, ügyvéd, csa-

ládjogi bíró, szociálpolitikus, szociológus
veszi sorra azokat a családi élethelyzete-
ket, amelyek egyik lehetséges kimenetele
a különválás. A szerzõk segítséget 
nyújtanak ahhoz, hogy ki-ki végiggondol-
ja, elemezze saját kapcsolatát társához, a
kialakult konfliktushelyzet lehetséges 
megoldásait, és felmérje ezek hatását saját
maga és családtagjai, kiváltképp a gyere-
kek életére. 

A könyv önkitöltõs kérdõívek, esetek és
többoldalú szakmai megközelítések segít-
ségével kíván hozzájárulni a gyakori csa-
ládi konfliktusok többszempontú vizsgála-
tához és jó döntések meghozatalához, il-
letve a válás esetén szükséges praktikus is-
meretek megszerzéséhez.

A kötet szakemberek és laikusok számá-
ra, valamint a képzésben egyaránt jól
használható a családokkal, gyerekekkel
folytatott munkában. 

,Ne hagyjuk õket magukra! 
Megelõzhetõ az újszülött gyilkosság’
(szerkesztõ: Herczog Mária)
Évente átlagosan 25 csecsemõgyilkos-

ságra derül fény. Ezek kivétel nélkül mind
eltitkolt terhességek következményei. A
titkolt terhesség lényege, hogy az állapo-
tos nõ környezete elõtt, és gyakran saját
maga elõtt is tagadja azt a tényt, hogy
gyermeket vár. Ennek sokféle pszichikai
következménye lehet, akár az is, hogy a
terhesség külsõ jegyei kevésbé láthatóak.
Kevésbé, de nem egyáltalán. A 25 váran-
dós nõ titkolt, tagadott állapota felett na-
ponta szemet hunyt 20 együtt élõ partner,
47 szülõ, 72 közel vagy együtt élõ rokon,
59 munkatárs, 132 szomszéd és közeli is-
merõs, 25 postás, 40 boltos, 30 védõnõ,
orvos, egészségügyi vagy szociális gon-
dozó. A 25, születése után magára ha-
gyott, megölt gyerek érkezését észreve-
hette volna 425 ember, és elég lett volna,

ha közülük csak néhányan tudják, mit kell
ilyenkor tenni.

Az a javaslat, hogy minél több kórház
elõtt legyen olyan inkubátor, ahol az anyák
név nélkül otthagyhatják gyermekeiket, il-
letve hogy lehetõségük legyen az anonim
szülésre, kétségtelenül kifejezi a jó szán-
dékot,  hogy ne történhessenek meg ezek
az esetek. Ugyanakkor ezek a módszerek
nem azt ösztönzik, hogy figyeljünk egy-
másra, és segítsünk a bajban levõknek, ha-
nem azt, hogy csukja be a szemét a 425-ön
túl további 10 millió ember. És ez nem le-
het érdeke sem a társadalomnak, sem az
így érdemi segítség nélkül maradó anyák-
nak, sem a gyerekeknek, akiknek ebben az
országban törvény adta joguk, hogy meg-
ismerhetik származásukat, vér szerinti csa-
ládjukat, és valamilyen módon kapcsolatot
tarthatnak velük akkor is, ha nem ott ne-
velkednek. Az anonim gyerekeket
törvénysértõ módon – örökre megfosztják
ettõl a jogtól. És nem arról van szó, hogy
ne lenne más megoldás.

A kézikönyvet elsõsorban szakemberek-
nek szánják a szerzõk, Buda Béla, Herczog
Mária, Kardos Klára, Rákár Natália, Re-
gös Judit és Varga Gabriella. A kötet 4000
példánya ingyenesen került  védõnõk,
gyermekjóléti szolgálatok, családsegítõk és
más segítõ foglalkozásúak kezébe.

Herczog Mária: ,Gyermekvédelmi 
kézikönyv’
A kiadvány az 1997. évi XXXI. törvényi

szabályozás és a kapcsolódó végrehajtási
rendeletek alapján strukturálódik, követve a
jogszabályi tematikát, figyelembe véve a kö-
zeljövõben várható jogszabály-módosítást
is. Az egyes fejezetek – a gyermekvédelmi
jogszabályok értelmezésén túl – gyakorlati
útmutatóul szolgálhatnak az egyes területe-
ken dolgozó szakembereknek. Ennek érde-
kében a szerzõ minden témát több szakmai
nézõpontból, komplex módon tárgyal. Be-
mutatja, hogyan érvényesülnek a témával
kapcsolatos jogszabályok, melyek a legtipi-
kusabb problémák, anomáliák. Számos eset-
leírással megvilágítja a szakterület aktuális
kérdéseit. A szerzõ hazai és nemzetközi
szakirodalomban való rendkívüli jártasságát
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mutatja a gazdag irodalomjegyzék és a kö-
tetben található számtalan hivatkozás. 

Lovas Zsuzsa – Herczog Mária: 
,Mediáció, avagy a fájdalommentes 
konfliktuskezelés’
Mediáció. Mi a csudát jelenthet ez a

szó? Olyan idegenü1 hangzik, ráadásul
még a számítógép is félreérti, és kijavítja
meditációra. Pedig nem a belsõ csend és
nyugalom megismerésérõl szól ez a
könyv, hanem konfliktusokról, vitákról,
érzelmekrõl és fájdalomról, és ezeknek
egy lehetséges megoldásáról – sok ország-
ban már kötelezõ igénybe venni, mielõtt
bírósági ügy lesz egy konfliktusból, le-
gyen az válás, munkaügyi vita, fogyasztó-
védelmi probléma vagy fiatalkorúak által
elkövetett bûncselekmény. 

,Megbékélés, jóvátétel. Kézikönyv a 
kárhelyreállító igazságszolgáltatásról’
(szerkesztõ: Herczog Mária;
elõkészületben)
A szakemberek és szülõk gyakran tehe-

tetlennek érzik magukat, amikor a gyerekek
és fiatalok számára adekvát és hatékony
büntetést keresnek. A cél az lenne, hogy a
büntetés ne elsõsorban szankció, hanem ta-
nulást segítõ jelzés és az elkövetett tettel
arányos legyen, ugyanakkor ne keltsen in-
dulatot, ellenállást sem, és hosszabb távon
segítse a jó viselkedési normák kialakulását,
rögzülését. A helyreállító igazságszolgálta-
tási technikák azért válnak egyre inkább el-
terjedté és népszerûvé, mert segítenek ab-
ban, hogy a bajt okozó, bûncselekményt el-
követõ vagy „csak” otthoni, iskolai bajkeve-
rõ megértse és elfogadja, hogy amit tett, az
elfogadhatatlan, szembesüljön cselekmé-
nyével és a büntetés elsõsorban a jóvátételre
irányuljon. A könyv megismerteti azokat a
technikákat, amelyekkel a helyreállító igaz-
ságszolgáltatás használható az iskolában,
otthon, intézményekben és a büntetõ igaz-
ságszolgáltatásban is gyerekek és fiatalko-

rúak esetében. Bemutatja a módszer elméle-
ti hátterét, külföldi gyakorlatát, eddigi ma-
gyarországi szakirodalmát és tapasztalatait
.A könyv jól használható pedagógusok, szo-
ciális munkások, pártfogók, jogászok és
szülõk gyakorlati munkájában. 

Neményi Eszter: ,Szociális munka az 
örökbefogadásban érintettekkel’
(elõkészületben)
A könyv elsõsorban a Magyarországon az

örökbefogadás területén dolgozó szakembe-
rek, szociális munkások, pszichológusok,
családterapeuták, gyámhivatalok munkatár-
sai számára íródott, szándékoltan olyan
nyelvezettel és stílusban, hogy ne csak a té-
ma szakemberei forgathassák, hanem
haszná1hassák mindazok, akik szeretnék
megérteni az örökbefogadás menetét, folya-
matát és lélektanát is. Így hasznos olvas-
mány lehet az érdeklõdõkön túl örökbefoga-
dó szülõknek, örökbefogadottként felnõtt
embereknek, illetve azoknak, akik valamiért
valamikor lemondtak gyermekükrõl.

A könyv elsõ felében az örökbefogadás-
sal kapcsolatos jelenleg elfogadott szak-
mai elméleteket összegzi, elemzi annak lé-
lektani folyamatát, és hatását minden érin-
tett: örökbefogadó, örökbeadó és örökbe-
fogadott szempontjából, kitérve a szakem-
bereket érintõ kérdésekre is. Általános el-
méleti keretet nyújt az örökbefogadás
problematikájának értelmezéséhez. Ezt
követõen részletesen és lépésenként elem-
zi az örökbefogadás folyamatának minden
állomását ismét csak minden érintett
szemszögébõl, kitérve a folyamat meneté-
re, a várható nehézségekre, a természetes
reakciókra és mindarra, ami mégis gondot
okozhat. Minden ilyen állomáson külön
vizsgálja az örökbefogadásban dolgozó
szakember szerepét, teendõit, beavatkozá-
si pontjait. A könyv részletesen külön tár-
gyalja a nyitott örökbefogadás modelljét,
és elemzi annak nemzetközi tapasztalatait,
valamint hazai megvalósulási lehetõségeit.
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