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„Fészek” 

Dr. Kovács Ágnes 
 
A szerző egy gyermekvédelmi sikertörténetet mutat be, szakmailag hiteles képet adva 

egy csecsemőotthon anyás gyermekotthonná alakításáról. 
Szemléletében a klasszikus csecsemőotthoni gondolkodást meghaladó, megújító és 

eredményességét az 1995-2000 közötti időszakban bizonyító gyakorlat egy igazi 
paradigmaváltás a gyerekvédelemben. 

A Gyulai „Fészek" Gyermekotthon történetéből, szakmai programjából egy valóságos, 
minden mozzanatában a prevenciót előmozdító munka tárul elénk. Az esetleírások 
visszaigazolják dr. Kovács Ágnes és munkatársai célkitűzését: a magzati élet védelme, majd 
az újszülött egészséges testi-lelkiszellemi fejlődése, az anya és gyermeke együttes 
gondozásának megvalósítása, az anya krízis helyzetének kezelése és utógondozásuk. 

A gyermekvédelmi törvény megszületése óta persze e célok már magától értetődőnek 
látszanak. De csak látszanak. 

A gyermekvédelmi szemlélet változatlanul erősen megosztott. A szalonképtelenné vált 
elveket nyíltan már senki sem képviseli, de e gyakorlat sok helyütt a régi szemléleten 
alapszik, azaz anyát és gyermekét külön kezelve, a szociális szakmát távol tartva, mintegy 
medikalizálják az eseteket. 

A könyv szép példája a több szempontú, a probléma kezelésébe több szakmát bevonó, és 
a szülő, anya alkalmassá tételét gyermeke gondozására elsődlegesnek tekintő gyakorlat 
bemutatásának. 

A szerző gyermekorvosként etikai alapellátásban szociális munkás attitűdöt képvisel: 
„Egyre gyakrabban merült fel bennünk a kétség: vajon kinek van egyáltalán joga arra, hogy 
eldöntse, ki a jó anya és ki nem, hogy kritizálja azokat az anyákat, akiknek sorsához hasonló 
nehézségeket soha nem élt át." 

Dr. Kovács Ágnes nagy önfegyelmet tanúsítva, érzelmei elfojtása mellett lakonikus 
rövidséggel írja le történetük utolsó felvonását, az intézmény megszűnését. 

Bennem mély nyomot hagyott a példaadó gyakorlat zátonyra futtatása és az, hogy a 
gyerekvédelmi törvény céljával ellentétes „eredményt" is hozhat. 

A jól szerkesztett, könnyen kezelhető anyag kézikönyvként is ajánlható, a Moldova 
Ágnes készítette oktatófilmmel kiegészülve a képzésekben, továbbképzésekben. 

A (volt) csecsemőotthonokban dolgozóknak, védőnőknek, családsegítő és gyermekjóléti 
szolgálatok munkatársainak és az alapellátás megszervezéséért felelősséggel tartozó 
önkormányzatoknak „kötelező" olvasmányként javasolható dr. Kovács Ágnes könyve. 

(Felelős kiadó és a könyv megrendelhető: dr. Kovács Ágnes 5700 Gyula, Göndöcs 
Benedek u. 15/B) 


