ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iławie
TERAPIA RODZINNA
1. Terapia rodzinna jest to cykl spotkań z terapeutą-psychologiem/psychologami
członków rodziny, w której wystąpił kryzys lub trudności, z którymi rodzina nie jest
w stanie sobie poradzić.
2. Z terapii rodzinnej prowadzonej w poradni mogą skorzystać tylko te rodziny, których
dzieci zostały zgłoszone do poradni w celu udzielenia im jakiejkolwiek pomocy.
Poradnia nie prowadzi terapii rodzinnej dotyczącej par małżeńskich/partnerskich. Terapia
rodzinna prowadzona w poradni nie obejmuje rodzin z problemem alkoholowym lub/i
problemem przemocy w rodzinie (terapia w specjalistycznych placówkach).
3. Terapię rodzinną poprzedzają zawsze konsultacje psychologiczne/rodzinne w liczbie od 1
do 3, przy czym pierwsza konsultacja zawsze prowadzona jest z jednym z rodziców lub
pełnoletnim uczniem, którzy dostrzegają problem w rodzinie i chcą go rozwiązać.
4. Konsultacje rodzinne poprzedzające terapię rodzinną mają na celu wstępne
zdiagnozowanie problemu rodzinnego, czyli rozpoznanie przyczyn doświadczanych
trudności w rodzinie, określenie zakresu i skali problemu. Konsultacje rodzinne mają
również na celu zmotywowanie rodziny do podjęcia działań zmierzających do
rozwiązania istniejącego w rodzinie problemu.
5. Po konsultacji rodzinnej (najpóźniej po 3 konsultacji) psycholog prowadzący konsultację
określa wraz z członkami rodziny warunki prowadzenia terapii: częstotliwość spotkań
oraz czas prowadzenia terapii, który jest związany z czasem pracy terapeuty-psychologa
w poradni. Rodzina chcąca skorzystać z pomocy jest zobowiązana dostosować się do
tych ustaleń.
6. Rodzina zawiera z terapeutą kontrakt, w którym zostają określone warunki prowadzenia
terapii. Dopuszcza się możliwość nieuczestniczenia wszystkich członków rodziny
w poszczególnych sesjach terapii, o ile terapeuta widzi taką potrzebę (np. rodzina
z małymi dziećmi) lub wyraża na to zgodę z powodu pojedynczego, usprawiedliwionego
przypadku nieobecności któregoś członka rodziny.
7. Nieprzestrzeganie warunków kontraktu skutkuje zakończeniem korzystania rodziny
z pomocy terapeutycznej w poradni.
8. Sesja terapeutyczna trwa nie dłużej niż 45 min, zaś ilość spotkań terapeutycznych waha
się od 8 do 12. Pomoc terapeutyczna w postaci terapii rodzinnej nie może jednak
przekraczać okresu 10 miesięcy w danym roku szkolnym.
9. Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy w postaci terapii rodzinnej w danym roku
szkolnym mają te rodziny, które nie korzystały z takiej formy pomocy w roku szkolnym
poprzedzającym. Jeżeli rodzina, która korzystała w poprzednim roku szkolnym z terapii
rodzinnej zgłosi potrzebę korzystania z tej formy pomocy - zostanie zakwalifikowana do
rodzin oczekujących na terapię i przyjęta na nią tylko w sytuacji zwolnienia się miejsca,
o czym rodzina zostaje poinformowana pisemnie.
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