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Wykład

Pomiędzy światami - o roli psychologa koordynatora w Modelu.

Swoje wystąpienie oparłyśmy na wieloletnim doświadczeniu pracy w roli psychologa

koordynującego w Modelu Pomocy Dzieciom z podejrzeniem wykorzystania

seksualnego.

Na wstępie zaprezentujemy system pracy koordynatora, który w procesie diagnozy

opiera się na przyjęciu zgłoszenia, przeprowadzeniu wywiadu, przedstawieniu na

zespole zgłoszenia dotyczącego dziecka, przeprowadzeniu procesu przygotowania do

diagnozy dziecka oraz koordynowaniu działań interwencyjnych, korespondencji z

organami prawa, jak również omówieniu i wydaniu opinii. Psycholog koordynujący łączy

w swych zadaniach pracę interwenta z pracą psychologa, który musi zbudować relację i

zaufanie z dzieckiem i rodziną. Jest to rola obciążona również bardzo dużą potrzebą

wytrzymywania i kontenerowania stanów rodzica, co bardzo odciąża diagnostę i

pozwala stworzyć dla dziecka niezbędną przestrzeń diagnostyczną pozbawioną

kontaktu ze światem zewnętrznym. Sprzyja to możliwości pozostawania przez

diagnostę osobą, która może zgłębiać świat psychiczny dziecka, bez nacisków i presji

ze świata zewnętrznego. Pozwala to diagnoście zachować otwarty umysł i daje

możliwość zobaczenia dziecka i rozpoznania jego wewnętrznych procesów.

W kolejnej części wystąpienia przedstawimy trudności, z którymi często musi borykać

się psycholog koordynujący. Zarówno tych, związanych z często traumatycznym

funkcjonowaniem rodziców w trakcie procesu diagnozy, jak i trudności w koordynowaniu

działań skupionych wokół dziecka w trakcie diagnozy. To psycholog koordynujący jest

również osobą, która jest odpowiedzialna za korespondencję z organami i instytucjami,
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gdzie zgłaszana jest sprawa dziecka.

W ostatniej części wystąpienia opowiemy o tym, że często rola psychologa

koordynującego nie kończy się w momencie zakończenia diagnozy. To na nim

spoczywa funkcja omówienia opinii, zawiadomienia odpowiednich służb oraz często

rola wspierająca wobec rodzica, który musi zmierzyć się z wynikami diagnozy dziecka.
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