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INTÉZETI ELHELYEZÉS.A mai gyermekvédelem struktúrája a II.. világháború utáni
években gyökerezik, amikor az elárvult gyermekeket intézetekben gyűjtötték össze és az
intézetek fizikai biztonságot számukra. A hazai gyermekvédelem ma is lényegében
megőrizte 5o évekbeli formáját és szemléletét, annak ellenére, hogy az újabb kutatások
személyesebb, modernebb szemléletű gyermekvédelmi formákat javasolnak./nevelőszülők,
anya és csecsemőotthonok, helyettes szülők, crisis szülők/ Ennek ellenére a jelenlegi
gyakorlatban még most is sokszor az történik, hogy a hatóság a gyermeket kiemeli a
családjából és ellátását, védelmét a családi kapcsolatok nélkül akarja ellátni, Már évtizedek
óta tudjuk, hogy ilyen fajta gyermekellátás szakmailag abszurd, mert a gyermeket csak
családjával együtt a család nehézségeit is megcélozva lehet érdemében ellátni, hiszen a
gyermek ellátatlansága akár testi, akár lelki vonatkozásban a család diszfunciójából ered.
A hazai gyermekvédelem két szinten zajlik. Egyrészt az alapellátásban a lakóhely szerinti
gyermekjóléti szolgálatoknál, másrészt az un. szakellátásban, az intézetek és lakásotthonok,
nevelőszülők rendszerében, Hogy mikor emelnek ki egy gyermeket a családjából alapvetően
attól függ, ki mikor látja úgy, hogy a gyermek testi vagy lelki egészsége veszélyben van.
Szociális okok miatt a gyermekvédelmi törvény szerint nem lehet kiemelni egy gyermeket
a családjából..
Az évekig intézeti ellátásba kényszerült gyermekek gyermekpszichiátriai osztályokon
nagyobb százalékarányban fordulnak elő, mint amilyen számarányuk a népességben
ADOPTÁCIÓ. Magyarországon törvény szabályozza egy gyermek örökbeadhatóságát. Az
örökbefogadásnak két formája van érvényben: a titkos és a nyílt örökbefogadás. Míg az állami
gyermekvédelem a titkos örökbefogadást képviseli és intézetekből 2-3-4 éves gyermekeket ad
örökbe, a civilszervezetek a nyílt örökbefogadás hívei és újszülötteket, néhányhetes
csecsemőket juttat családba. Természetesen az utóbbi örökbefogadással egészséges
csecsemők, egészséges fejlődési perspektívával kerülnek családokba, az előbbi forma az
intézményes ellátás már sérült gyermekeinek családba helyezését jelenti,
CSALÁDBAN TARTÁS. Miután a gyermek családból való kiemelése számtalan
kedvezőtlen változáshoz vezetett-a családi kapcsolatok gyengülése, a családdal valókapcsolat
megszakadása-a 8o-s évektől követhetően a gyermekvédelemben paradigmaváltás történt a
korszerű gyermekvédelem jegyében. Az új gyermekbarát szemlélet a gyermek családban
tartását , és a család szoros gondozását jelenti, azzal a céllal, hogy a család képes legyen a
gyermek megtartására./family preservation/ Ez a változás még a hazai gyermekvédelem előtt
álló feladat.
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