
~~'~~5(Od półtora roku istnieje w Polsce
autorski program "Odzyskać dziecko".
Przeznaczony jest dla rodziców, którzy
z powodu swoich życiowych. wieloletnich
trudności i kryzysów utracili dzieci, a tak-

~

że dla tych, którzy stoją przed takim za-
grożeniem. Program oparty jest na długo-
łetnirn doświadczeniu pomocy świadczonej
takim rodzicom przez specjalistów Ośrod-
ka Reintegracji Rodziny w Pyrach. Zakła-
da on powrót dziecka z placówki do domu
lub działanie prewencyjne. Efektem takiej
pracy ma być odzyskanie władzy rodzi-
cielskiej przez rodziców, a w niektórych
przypadkach - poprawa relacji z rodzinami
zastępczymi.

Program powstał z myślą o ludziach,
którzy nie są w stanie samodzielnie poko-
nać życiowych trudności i nie radząc sobie
ze swoimi problemami uciekają w alkohol,
chorobę czy apatię. Często nie dają sobie
oni rady ze swoimi obowiązkami rodziciel-
skimi. Bez wsparcia nie potrafią uporać się
ze swoimi kłopotami. Stąd zrodził się po-
mysł stworzenia takiego programu pomocy,
by pozytywne zmiany w tych rodzinach
były możliwe, by ich członkowie odzyski-
wali wiarę w siebie i lepiej radzili sobie
z codziennością tak, aby ich dzieci mogły
wracać do bezpiecznych domów.

Doszłyśmy do wniosku, że regularne
spotkania, edukacja, nauka nowych umie-
jętności, wreszcie koordynacja działań całe-
go systemu pomoże nam dotrzeć do naszego

~ odbiorcy. Dlatego też program "Odzyskać
dziecko" zakłada współpracę z OPS, ku-
ratorami, terapeutami, rodzinami zastęp-
czymi, psychiatrami, czyli tymi osobami
i instytucjami, które biorą aktywny udział
w życiu danej rodziny. W każdym przypad-
ku szukamy indywidualnych rozwiązań,
warunków, które umożliwią powrót dziecka
do domu lub nieumieszczenie go w placów-
ce. Zakładamy, że w rodzinach musi zajść
zmiana, aby tak się stało.

Uważamy, że rodzic, który się zmienia,
który walczy o swoje dziecko, pokazu-
jąc nowy wymiar swojego rodzicielstwa,
ma prawo ubiegać się o obecność w jego
życiu. Są jednak sytuacje (np. choroby,
śmierć), kiedy nie jest w stanie dobrze wy-
pełnić tego zadania. W takich przypadkach
podejmujemy współpracę z rodzinami za-
stępczymi, skierowaną na współdziałanie
w interesie "wspólnego" dziecka. 39


