
dzinie, jest też wykorzystywany w pro-
wadzeniu terapii. Pozwala osobie badanej
zobaczyć siebie w relacjach z innymi oraz
siebie jako jednostkę w systemie. Kod geno-
gramu przedstawia wszelkie istotne wyda-
rzenia, jakie miały miejsce w obrębie kilku
pokoleń, takie jak kolejność i rodzaj za-
wieranych związków, separacje, rozwody,
naturalne i sztuczne poronienia, płeć, wiek
dzieci, a także typy relacji między członka-
mi rodziny. Genogram w programie:

@ porządkuje informacje o rodzinie,
IS sięga do korzeni rodziny,
Ił pozwala członkom rodziny zmniejszyć

poczucie osamotnienia, odnaleźć swoje ko-
rzenie, zyskać poczucie tożsamości,

@ pomaga uzyskać wgląd w system me-
chanizmów rodzinnych i rodowych,

e wizualizuje strukturę i dynamikę rela-
cji rodzinnych, dzięki czemu ułatwia wgląd
w mechanizmy patogenne czy hamujące
rozwój,

I) służy analizie powtarzających się, cha-
rakterystycznych dla danego rodu struktur
i relacji międzyludzkich.

Według koncepcji M. Bowen cechy cha-
rakterystyczne rodzin mają tendencję do po-
wtarzania się w kolejnych pokoleniach. Wy~
korzystując genogram rodziny przyglądamy
się temu trendowi, zastanawiamy się, czy
jest możliwa zmiana (np. poradzenie sobie
z chorobą alkoholową) i szukamy zasobów
do realizacji wyznaczonych celów.

Program - jak już była o tym mowa -
oparty jest na współpracy instytucji i osób
wspierających rodzinę. Każdy z bohaterów
filmu opowiada o pomocy różnych insty-
tucji, takich jak: OPS, sądy rodzinne oraz
osób, np. pedagogów szkolnych. Rozmawia-
my o tym z klientami, uczymy ich szacunku
do instytucji i osób pomagających.

Etapy realizacji programu
"Odzyskać dziecko"

I etap - Przygotowanie klienta do pro-
gramu.

II etap Przygotowanie klienta
do zmian.

III etap - Tworzenie planu indywidual-
nego.

IV etap - Realizacja planu indywidual-
nego:

e spotkania grupowe - psychoedukacja,
nauka nowych umiejętności, warsztaty;

@ spotkania i konsultacje indywidualne,
spotkania rodzinne, mediacje, terapia.

V etap - Rodzinny wyjazd wakacyjny.

Realizacja planu indywidualnego odby-
wa się w czasie spotkań, pozostałe etapy -
w grupie. Program zakłada kontakt nie tyl-
ko z rodzicami dziecka, ale również z inny-
mi członkami rodziny (ciociami, wujkami,
kuzynami, babciami, dziadkami, rodzicami
chrzestnymi). Wszyscy szukamy rozwiązań
sytuacji dziecka.

Realizacja programu trwa nie dłużej niż
2 lata. Pierwszy rok to spotkania warszta-
towe i specjalistyczne z najbliższą rodziną
i dalszymi krewnymi, rodzicami zastępczy-
mi, psychiatrą, lekarzem dziecka. W dru-
gim roku praca nastawiona jest na wsparcie
i rozwiązywanie pojawiających się kon-
fliktów, kontakt z sądami, nauczycielami
w szkole itp. Krok po kroku przez dwa lata
towarzyszymy rodzicom w zmianach, które
muszą zajść, aby dziecko było bezpieczne
we własnym domu.

Program prowadzony jest przez autorkę
programu, psychologa (pół etatu), koordy-
natora (pół etatu) i według potrzeb (na zle-
cenie): terapeutę uzależnień, psychiatrę,
terapeutę dziecięcego i dla dorosłych. Posił-
kujemy się też (w ramach współpracy) pra-
cownikami socjalnymi z rejonowych OPS
oraz kuratorami z sądów rodzinnych.

Do programu zgłosiło się 12 rodzin; 5
pozostało do końca. We wszystkich 5 praca
się powiodła, co oznacza, że 10dzieci z tych
rodzin uchroniliśmy przed umieszczeniem
w placówce opiekuńczej. Przez następny
rok monitorujemy rodziny biorące udział
w programie.

Głębszą wiedzę o programie można zdo-
być na szkoleniu dla pracowników i asysten-
tów pracy z rodziną dysfunkcyjną, organi-
zowanym przez Ośrodek Pracy z Rodziną 41
"Reintegracja". Szkolenie trwa 45 godzin.


