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ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ

Οι ψυχοδυναμικές ιδέες έχουν ιδιαίτερη αξία για την κοινωνική εργασία, επειδή επιση-
μαίνουν τη σημασία που έχουν τα συναισθήματα των ανθρώπων και οι εσωτερικές τους 
συγκρούσεις στη δημιουργία και στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. 
Θεωρούνται πλούσια πηγή άντλησης ιδεών για την πρακτική. Εξετάζοντας την ιστορία 
της κοινωνικής εργασίας, διαπιστώνουμε ότι οι ψυχοδυναμικές ιδέες έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τον τρόπο άσκησης της κοινωνικής εργασίας καθώς συνέβαλαν στην αναζή-
τηση των αιτιών των προσωπικών και κοινωνικών προβλημάτων στις ψυχολογικές αντι-
δράσεις των ατόμων στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Για τον λόγο αυτό η ψυχοδυναμι-
κή πρακτική καταδεικνύει πώς ο στόχος της κοινωνικής εργασίας για κοινωνική συνοχή 
στηρίζει την υφιστάμενη κοινωνική τάξη των πραγμάτων, βοηθώντας τους ανθρώπους 
να προσαρμοστούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον. Δύο ομάδες ψυχοδυναμικών ιδεών 
θεωρούνται, επί του παρόντος, οι πιο σημαντικές. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μια 
διεξοδική εισαγωγή στις ψυχοδυναμικές ιδέες και στη συνέχεια επικεντρώνεται στην 
επικεντρωμένη στη σχέση πρακτική. Σε συνέχεια αυτών, το πέμπτο κεφάλαιο πραγμα-
τεύεται την πρακτική της προσκόλλησης. Στην επικεντρωμένη στη σχέση πρακτική, 
οι επαγγελματίες οικοδομούν σχέσεις με τους εξυπηρετουμένους και τους ανθρώπους 
γύρο τους για να τους βοηθήσουν να αλλάξουν και να διαχειρίζονται τα μοτίβα συμπε-
ριφοράς στις καθημερινές κοινωνικές τους σχέσεις.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Το πρώτο μέρος του κεφαλαίου μας εισαγάγει σε ψυχοδυναμικές ιδέες, οι οποίες αξι-
οποιούνται στο πλαίσιο της ψυχοθεραπείας που επικεντρώνεται στην ψυχολογία του 
Εγώ, των αντικειμενοτρόπων σχέσεων, του εαυτού και την επικεντρωμένη στη σχέση 
ψυχολογία (βλ. Σχήμα 4.1 και τα σχετικά σχόλια για να γίνουν κατανοητοί οι όροι 
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αυτοί). Στη συνέχεια εστιάζει στην επικεντρωμένη στη σχέση κοινωνική εργασία που 
αποτελεί μια σημαντική σύγχρονη πρακτική εφαρμογή αυτών των ιδεών. Το πέμπτο 
κεφάλαιο προχωρά και εξετάζει την προσκόλληση, ένα άλλο ευρέως χρησιμοποιούμε-
νο μοντέλο πρακτικής, το οποίο αξιοποιεί τις ψυχοδυναμικές ιδέες.

•	 Η ψυχοδυναμική θεωρία είναι μια σημαντική πηγή άντλησης πολιτισμικών ιδεών και 
πολλών από τις συμβάσεις που ισχύουν στην πρακτική της κοινωνικής εργασίας.

•	 Σύμφωνα με την κριτική που έχει ασκηθεί στην ψυχοδυναμική πρακτική, η εστίαση 
των ψυχοδυναμικών ιδεών στην απόκτηση ενόρασης μέσω ψυχολογικών διεργασι-
ών των ατόμων δεν αποτελεί καλή βάση για παρέμβαση και έχει περιορισμένη εφαρ-
μογή στην πράξη. Επιπλέον, πολλοί αμφισβητούν τις πολιτισμικές και κοινωνικές 
παραδοχές της και την έμφαση που αποδίδει στις πρώιμες εμπειρίες ως πηγή της 
τρέχουσας συμπεριφοράς.

•	 Αξιακά ζητήματα προκύπτουν από τον ατομικισμό και τον ντετερμινισμό της ψυχο-
δυναμικής θεωρίας, από το γεγονός δηλαδή ότι εστιάζει στους ανθρώπους ως άτομα, 
θεωρώντας την ψυχολογία τους ως τη βασική επιρροή για τη συμπεριφορά τους.

•	 Η ψυχοδυναμική θεωρία βασίζεται σε μεταφορές σχετικά με τα δομικά στοιχεία του 
ψυχικού μηχανισμού, δηλαδή το Εκείνο, το Εγώ και το Υπερεγώ, πώς αυτά αναπτύσ-
σονται και πώς να παρεμβαίνουμε σε αυτά. 

•	 Η βασική χρήση της ψυχοδυναμικής θεωρίας στην κοινωνική εργασία είναι η επι-
κεντρωμένη στη σχέση πρακτική, η οποία επικεντρώνεται στο άτομο σε σχέση με το 
περιβάλλον (person-in-environment). Εφαρμογές στην εργασία με ομάδες και στην 
εργασία σε κλειστές δομές φροντίδας έχουν επίσης ασκήσει επιρροή.

•	 Οι ψυχοδυναμικές ιδέες αποτελούν μια πλούσια πηγή σύνθετων ιδεών για την ερμη-
νεία της συμπεριφοράς.

ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

•	 Το άγχος (anxiety) και η αμφιθυμία (ambivalence) προέρχονται από την ανεπαρκή 
επίλυση προβλημάτων σε προηγούμενη περίοδο της ζωής του ατόμου, τα οποία οδη-
γούν στη συνέχεια σε δυνατά αισθήματα επιθετικότητας, θυμού και αγάπης.

•	 Η αντιμετώπιση (coping) είναι η ικανότητα διαχείρισης των προβλημάτων του παρό-
ντος, παρά του φόβο μας ότι μπορεί να μην είμαστε σε θέση να το καταφέρουμε.

•	 Η άμυνα (defences) και η αντίσταση (resistance) αποτελούν δύο κοινά ψυχολογικά 
εμπόδια όταν εργαζόμαστε πάνω σε θέματα ζωής. Είναι τρόποι επίλυσης του ψυχολο-
γικού αντίκτυπου των προβλημάτων του παρελθόντος.
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•	 Η εκδραμάτιση (enacting) είναι μια διαδικασία κατά την οποία επαναλαμβάνουμε 
παρελθούσες εμπειρίες σχέσεων για να βοηθήσουμε τα άτομα να αναγνωρίσουν, 
να δοκιμάσουν και να διαμορφώσουν νέους τρόπους συμπεριφοράς στη σχέση 
τους με τους άλλους.

•	 Η μεταβίβαση (transference) και η αντιμεταβίβαση (countertransference) αποτε-
λούν τεχνικούς όρους της ψυχανάλυσης, που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική 
εργασία για να δηλώσουν την επίδραση που ασκεί η παρελθούσα εμπειρία που με-
ταβιβάζεται στα τρέχοντα μοτίβα συμπεριφοράς στις σχέσεις μας με τον εξυπηρε-
τούμενο. Αναλογιζόμενοι πάνω στις αντιδράσεις των εξυπηρετουμένων απέναντί 
μας και στα συναισθήματα που μας προκαλεί ο τρόπος αντίδρασής τους, μπορούμε 
να βιώσουμε εμείς οι ίδιοι άμεσα τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι εξυπηρετού-
μενοι στους άλλους ανθρώπους, ενώ οι δικές μας συναισθηματικές αντιδράσεις 
υποδεικνύουν πώς μπορεί να αισθάνονται οι άλλοι άνθρωποι σε σχέση με τον τρό-
πο συμπεριφοράς τους.

•	 Οι σχέσεις (relationships) με τους ανθρώπους μπορεί να αξιοποιηθούν για τη δημι-
ουργία ενός αποτελεσματικού τρόπου σκέψης και την απόκτηση αυτοελέγχου, και 
ως μέσο για την άσκηση επιρροής και την απόκτηση αυτοπεποίθησης ως προς τη 
διερεύνηση των ζητημάτων ψυχολογικής φύσης. Πρόκειται για την επικεντρωμένη 
στη σχέση πρακτική. 

•	 Η θεραπευτική επεξεργασία (working through) είναι η διαδικασία επαναλαμβανό-
μενης ανάκλησης κρίσιμων παραδειγμάτων προβληματικής συμπεριφοράς όπως 
συνέβησαν, διερεύνησης σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και επεξεργασίας τρό-
πων στους οποίους θα μπορούσαν τα γεγονότα και οι συναισθηματικές τους συ-
νέπειες να έχουν εξελιχθεί διαφορετικά. (Πηγές: σε μεγάλο βαθμό από John και 
Trevithick, 2012, Froggett, 2002).

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Οι κύριοι τομείς συζήτησης σχετικά με την ψυχοδυναμική πρακτική στην κοινωνική 
εργασία αναφέρονται στα εξής:
•	 το επιστημονικό της κύρος και την εμπειρική στήριξη για τη χρήση της,
•	 την εστίαση στις εσωτερικές ψυχολογικές διεργασίες, χωρίς να ενσωματώνει τα 

κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν την πρακτική,
•	 τη χρήση της ενόρασης (insight) που περιορίζει την πρακτική,
•	 τις πολιτισμικές της παραδοχές,
•	 την παραδοχή της, ότι η προηγούμενη εμπειρία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την 

τρέχουσα συμπεριφορά.
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Ο διάλογος για την ψυχοδυναμική πρακτική 
Το επιστημονικό κύρος και η εμπειρική στήριξη 
για την ψυχοδυναμική πρακτική
Ο Sigmund Freud, από τις ιδέες του οποίου προήλθαν οι ψυχοδυναμικές απόψεις, είχε 
εκπαιδευτεί ως γιατρός και είχε στόχο να δημιουργήσει μια επιστήμη του ψυχικού κό-
σμου. Η ψυχοδυναμική θεωρία, επομένως, ως επιστήμη, επιχειρεί να αναλύσει πτυχές 
της ψυχικής ζωής βασιζόμενη στην προσεκτική παρατήρηση, προβαίνοντας στη συνέ-
χεια σε κριτική ανάλυση και φιλοσοφικό διάλογο σχετικά με τις παρατηρήσεις της και 
τα ευρήματά της. Πολλά από τα κείμενα για την ψυχοδυναμική θεωρία συμπεριλαμ-
βάνουν λεπτομερή ανάλυση μελετών περίπτωσης, αλλά παρά το γεγονός ότι συχνά 
αποτελούν συναρπαστικά αναγνώσματα, δεν παρέχουν εντούτοις καμία επιβεβαίωση 
για τον τρόπο με τον οποίο ακριβώς οι ψυχικές διεργασίες και οι παρεμβάσεις της κοι-
νωνικής εργασίας επηρεάζουν τη συμπεριφορά (Walsh, 2014). Σύμφωνα με την κριτική 
των θετικιστών, η ψυχοδυναμική θεωρία παρουσιάζει μειονεκτήματα, επειδή βασίζεται 
σε μεταφορικές ιδέες σχετικά με τη δομή και τις διεργασίες που συμβαίνουν στον ψυ-
χικό κόσμο που δεν μπορούν να παρατηρηθούν άμεσα, αλλά περισσότερο συνάγονται 
από τις ερμηνείες της συμπεριφοράς και τις περιγραφές των ίδιων των ατόμων για τις 
σκέψεις τους. Όσο προσεκτικά και αν ελέγξουμε αυτές τις ερμηνείες και τις περιγραφές 
του εαυτού, είναι αδύνατο να επιβεβαιώσουμε την ακρίβειά τους. Για τον λόγο αυτό, 
πολλοί ψυχολόγοι και άλλοι, απορρίπτουν την ψυχοδυναμική θεωρία ως τεκμηριωμέ-
νη βάση για πρακτική εφαρμογή σε ανθρώπους.

Από την άλλη πλευρά, όπως είδαμε στο δεύτερο κεφάλαιο, υπάρχουν όλο και πε-
ρισσότερες ενδείξεις ότι οι περισσότερες μορφές ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, 
όπου οι επαγγελματίες εφαρμόζουν αυστηρά ένα μοντέλο πρακτικής, θεωρούνται 
αποτελεσματικές κατά τη βοήθεια πολλών ατόμων. Υπάρχουν, επίσης, ολοένα και 
περισσότερες έρευνες που υποστηρίζουν τη χρήση συνυφασμένων με τη θεωρία της 
προσκόλλησης πρακτικών και μέρος των τεχνικών, που διέπουν την πρακτική, που 
αναπτύχθηκαν μέσω της επικεντρωμένης στη σχέση πρακτική και της θεωρίας της 
προσκόλλησης. Επιπλέον, οι βασικές αρχές της ψυχολογίας στην άσκηση της κοινωνι-
κής εργασίας μπορεί να θεωρηθεί ότι αλληλοεπηρεάζονται για τη δημιουργία αρκετά 
παρόμοιων εκλεκτικών τύπων πρακτικής. Οι Goldstein και Noonan (1999) στο βιβλίο 
τους επιχειρούν να καταδείξουν αυτή την αλληλεπίδραση συνδέοντας τη βραχυπρό-
θεσμη παρέμβαση της ψυχολογίας του εγώ στην ψυχοδυναμική πρακτική με ορισμένα 
στοιχεία της γνωσιακο-συμπεριφοριστικής πρακτικής (βλ. κεφ. 6) και άλλα μοντέλα 
παροχής υπηρεσιών στις σύγχρονες υπηρεσίες. Όπως προκύπτει, η χρησιμότητα της 
ψυχοδυναμικής θεωρίας έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει μια πλούσια πηγή άντλησης 
ερμηνευτικών ιδεών που βοηθά τους επαγγελματίες στη διερεύνηση του ψυχικού κό-
σμου των εξυπηρετουμένων στην καθημερινή τους εργασία.
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Ο αποκλεισμός του κοινωνικού στην ψυχοδυναμική πρακτική
Ο δεύτερος τομέας συζήτησης γύρω από την ψυχοδυναμική θεωρία αφορά στην 
υπερβολική έμφαση που δίνει σε ψυχολογικούς παράγοντες και τις ψυχολογικές πα-
ρεμβάσεις, εξαιρώντας τις κοινωνικές και κοινωνιολογικές εξηγήσεις και τις κοινωνι-
κές παρεμβάσεις. Συνεπώς, δίνεται μικρότερη σημασία στους κοινωνικούς παράγο-
ντες της ζωής των εξυπηρετουμένων σε σχέση με τους εσωτερικούς ψυχολογικούς. 
Αυτό περιορίζει το εύρος των πιθανών παρεμβάσεων που μπορούν να αναλάβουν οι 
κοινωνικοί λειτουργοί, και σημαίνει ότι ξεκινούν από ένα πιο περιορισμένο σύνολο 
παραδοχών (Strean, 1979). Οι ψυχοδυναμικές ιδέες δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με την 
κοινωνική μεταρρύθμιση, αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό ένα βασικό στοιχείο της 
κοινωνικής εργασίας (Strean, 1979).

Από την έμφαση αυτή που δίνεται στην ψυχολογία απορρέουν και άλλα θεωρητικά 
προβλήματα, όπως η τάση να κατηγορούμε τα άτομα για αυτό που τους συνέβη, η 
«κατηγορία του θύματος» (victim blaming), όπως περιγράφεται στη θεωρία της κοινω-
νικής κατασκευής. Η ψυχολογική θεωρία καθιστά τα άτομα υπεύθυνα για τα γεγονότα 
που συμβαίνουν στη ζωή τους και τα βαθύτερα αίτιά τους, ενώ πολλά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ένα άτομο προκύπτουν από κοινωνικούς παράγοντες των οποίων η 
επίδραση δημιουργείται από εξωτερικούς προς το άτομο παράγοντες. Για παράδειγμα, 
οι ψυχολογικές προσεγγίσεις μπορεί να μας οδηγήσουν να θεωρούμε ότι οι άνεργοι 
είναι τεμπέληδες που δεν έχουν προσπαθήσει να βρουν εργασία, ότι ένας παραβάτης 
είναι ανήθικος εκ φύσεως ή ότι ένας γονέας που παραμελεί τα παιδιά του είναι απο-
διοργανωμένος ή κακός. Έχουμε την προσδοκία ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να 
διορθώσουν την κατάστασή τους εάν, για παράδειγμα, λάβουν καλύτερη μόρφωση ή 
αν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους, ίσως με κάποια βοήθεια. Επίσης, το ψυχολογικό 
μοντέλο μπορεί να οδηγήσει σε ένα περισσότερο ιατρικό μοντέλο σκέψης, δηλαδή, ότι 
το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το άτομο προέρχεται από φτωχή ή ανεπαρκή ψυχική 
λειτουργία. Σύμφωνα με αυτό τον τρόπο σκέψης, η κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών 
είναι ασθένειες που χρειάζεται να θεραπευτούν, και δεν αποτελούν αντίδραση του ατό-
μου στις κοινωνικές εμπειρίες. Πρόκειται, όμως, για υπεραπλουστευμένες περιγραφές 
των προβλημάτων αυτών, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι οι οικονομικές κρίσεις γεννούν 
ανεργία και ότι οι κοινωνικές συνθήκες, όπως η φτώχεια και το χαμηλό επίπεδο εκπαί-
δευσης συντελούν στον εθισμό, την εγκληματικότητα και τα οικογενειακά προβλήμα-
τα. Είναι σαφές ότι δεν είναι πάντοτε αποκλειστικά υπεύθυνο μόνο το άτομο για ό,τι 
του συμβαίνει και οι ψυχολογικές του διεργασίες δεν είναι δυνατό να αποτελούν τη 
μοναδική αιτία του προβλήματος στην οποία θα πρέπει να εστιάσουμε τις παρεμβάσεις 
μας, καθώς επηρεάζεται από αυτά τα προβλήματα.

Από την άλλη πλευρά δεν αντιδρούν όλα τα άτομα με τον ίδιο τρόπο στις κοινωνικές 
πιέσεις, συνεπώς οι ατομικοί ψυχολογικοί παράγοντες μπορεί να θεωρηθούν σημαντι-
κοί από κοινού με τους κοινωνικούς. Μπορεί να προκαλούν προβληματικές αντιδρά-
σεις στο κοινωνικό περιβάλλον. Επιπλέον, η ψυχοδυναμική θεωρία είναι κοινωνική υπό 
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την έννοια ότι αντιλαμβάνεται τα ζητήματα στη ζωή των ανθρώπων ως αποτελέσματα 
της κοινωνικής και ψυχολογικής αλληλεπίδρασης, όπως στη θεωρία προσκόλλησης και 
την επικεντρωμένη στη σχέση θεωρία. Το πρόβλημα είναι ότι οι επαγγελματίες και οι 
συγκεκριμένες θεωρίες συχνά δίνουν υπερβολική έμφαση στο ατομικό και ψυχολογικό 
στοιχείο, επειδή αυτή είναι η βασική εργασία των κοινωνικών λειτουργών σε πολλές 
υπηρεσίες, ειδικά όσων ασχολούνται με περιπτώσεις ατόμων με ψυχικές ασθένειες και 
ψυχολογική δυσφορία. Αυτές οι θεωρίες μάς δίνουν ιδέες που μας βοηθούν να επεξερ-
γαζόμαστε αυτά τα σημαντικά ζητήματα, αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να μας οδηγή-
σουν στην παραμέληση των κοινωνικών ζητημάτων.

Οι περιορισμοί της ενόρασης στην πρακτική
Η ψυχοδυναμική παρέμβαση επικεντρώνεται στην αλλαγή της συμπεριφοράς μέσω 
της απόκτησης ενόρασης. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες έχουν ως στόχο να 
επηρεάζουν τα άτομα βοηθώντας να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους, οικο-
δομώντας μαζί τους μια σχέση και επιχειρώντας να τους ασκήσουν επιρροή σε βά-
θος χρόνου. Ως θεραπεία που βασίζεται στη συζήτηση, η ψυχοδυναμική παρέμβαση 
προτιμά ως εξυπηρετουμένους άτομα με ψυχολογικά προβλήματα που μπορούν να 
εκφραστούν καλά, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν στη συζήτηση και στην αυτο-
εξέταση. Η προσέγγιση αυτή είναι πιο κατάλληλη για τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
και για μακροχρόνιες συνεργασίες με τους εξυπηρετουμένους, και λιγότερο κατάλ-
ληλη για βραχυπρόθεσμη βοήθεια ή καταστάσεις όπου η οργάνωση εστιάζει κυρίως 
στις κοινωνικές παροχές. Επιπλέον, δίνει μικρότερη σημασία σε εξυπηρετουμένους 
που δεν έχουν ευχέρεια έκφρασης μέσω του λόγου, σε ανθρώπους από την εργατική 
τάξη ή σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πιο πρακτικά προβλήματα (Strean, 1979). 
Η χρήση της ενόρασης, ως βασικής θεραπευτικής τεχνικής, μπορεί να οδηγήσει τους 
επαγγελματίες που χρησιμοποιούν την ψυχοδυναμική προσέγγιση να διακόψουν τη 
θεραπεία, όταν οι εξυπηρετούμενοι φτάσουν στο σημείο να καταλάβουν τι τους συμ-
βαίνει σε συναισθηματικό επίπεδο. Όμως αυτό δεν τους βοηθά να αναλάβουν δράση 
για να κάνουν μία θετική αλλαγή στη ζωή τους. Από τη στιγμή που η ψυχανάλυση 
δεν είναι κατευθυντική και δεν παρέχει συμβουλές ούτε συμβάλλει στην οργάνωση 
πρακτικών βημάτων προς την αλλαγή, η βοήθεια των επαγγελματιών καταλήγει να 
είναι αναποτελεσματική.

Προερχόμενη από τη μεσοαστική εβραϊκή τάξη της Βιέννης, η ψυχοδυναμική θεωρία 
περιορίζεται από τις πολιτισμικές παραδοχές της εποχής που δημιουργήθηκε. 
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Μελέτη περίπτωσης: Η επαγγελματική πορεία της Julia 
στην κοινωνική εργασία

1   Package of care services: πρόκειται για ένα ποσό που δίνεται συστηματικά με τη μορφή επι-
δόματος σε όσους κρίνεται ότι το δικαιούνται και καλύπτει το κόστος της χρήσης κοινωνικών 
υπηρεσιών

Η πρώτη δουλειά της Julia ως κοινωνική 
λειτουργός ήταν μια προσωρινή απασχό-
ληση σε μια ομάδα παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών σε ενηλίκους, και εργαζόταν 
κυρίως με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που 
γίνονταν ολοένα και πιο ευάλωτα. Η Julia 
χρησιμοποιούσε ένα σύνολο από οδηγίες 
και διαδικασίες που είχαν συμφωνηθεί με-
ταξύ της οργάνωσης, των παρόχων κοι-
νωνικής φροντίδας και των οργανισμών 
παροχής υπηρεσιών υγείας της περιοχής, 
ακολουθώντας τις εθνικές οδηγίες, και το 
βασικό της καθήκον ήταν να αξιολογεί τα 
άτομα, ώστε να προσδιορίσει το κατάλλη-
λο πρόγραμμα φροντίδας1 για κάθε περί-
πτωση. Τα διαθέσιμα χρήματα για τη φρο-
ντίδα (επιδόματα), σήμαιναν ότι η Julia ξε-
κινούσε από έναν προϋπολογισμό που κα-
θορίστηκε από ένα συμφωνημένο σύστημα 
κατανομής πόρων και, μετά την εκτίμηση, 
τα μέλη των οικογενειών των εξυπηρετου-
μένων διαχειρίζονταν αυτόν τον προϋπο-
λογισμό για τις υπηρεσίες. Μετά τη διευ-
θέτηση αυτού του ζητήματος, η Julia δεν 
διατηρούσε συνεχή επαφή με τους εξυπη-
ρετουμένους ή την οικογένειά τους.

Η επόμενη εργασία της ήταν σε μια 
κοινοτική υπηρεσία ψυχικής υγείας, όπου 
παρείχε υπηρεσίες παρέμβασης στην κρί-
ση, ως μέλος μια ομάδας αποτελούμενης 
από ψυχολόγο, ψυχίατρο και ορισμένους 
κοινοτικούς ψυχιατρικούς νοσηλευτές. 
Μεγάλο μέρος της εργασίας της περιε-
λάμβανε τη διαχείριση πρακτικών προ-
βλημάτων διαβίωσης, προβλημάτων σχε-
τικών με την κοινωνική ασφάλιση και τον 
προγραμματισμό των υπηρεσιών. Η Julia 
συμμετείχε, επίσης, στη στήριξη ατόμων 
με μακροχρόνιες ψυχικές ασθένειες, αλλά 

αυτό κυρίως περιελάμβανε την εκτέλεση 
ελέγχων διεκπεραιωτικού χαρακτήρα για 
να επιβεβαιώσει ότι λάμβαναν ακόμα τη 
φαρμακευτική τους αγωγή και ότι συνέχι-
ζαν να πηγαίνουν σε υπηρεσίες, όπως τα 
κέντρα ημέρας. 

Μερικά χρόνια αργότερα, η Julia ανέ-
λαβε θέση σε μια μονάδα υψίστης ασφα-
λείας για ψυχικά διαταραγμένους παρα-
βάτες, όπου κάθε μέλος της ομάδας της 
κοινωνικής εργασίας δημιουργούσε σχέ-
σεις με έναν μικρό αριθμό ασθενών της 
μονάδας, όλοι εκ των οποίων είχαν δια-
πράξει σοβαρά αδικήματα όπως εμπρη-
σμό, φόνο ή βιασμό. Όταν κρινόταν απα-
ραίτητο, η ομάδα σχεδίαζε και οργάνωνε 
το εξιτήριο των ασθενών, υπό τη μακρο-
χρόνια εποπτεία ενός ψυχιάτρου και του 
κοινωνικού λειτουργού. Μόνο σε αυτή 
τη θέση η Julia βρήκε την επικεντρωμένη 
στη σχέση ψυχοδυναμική θεωρία χρήσι-
μη στη συνεργασία της σχεδόν με όλους 
τους εξυπηρετουμένους. Στις προηγού-
μενες δουλειές της είχε χρησιμοποιήσει 
μόνο περιστασιακά κάποιες από αυτές 
τις ιδέες, όταν οι εξυπηρετούμενοι έπρε-
πε να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν 
πιο διεξοδικά σχετικά με τον προσανατο-
λισμό τους και τα μελλοντικά τους σχέδια. 
Καθώς αυτό είναι το στοιχείο στο οποίο 
εστιάζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί σε 
πολλές θέσεις εργασίας που αναλαμβά-
νουν, πολλοί επαγγελματίες αμφιβάλλουν 
για τη συνάφεια της ψυχοδυναμικής θε-
ωρίας με την εργασία τους, ακόμα και αν 
βρίσκουν τις ιδέες της ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσες και προκλητικές. Υπάρχουν, όμως, 
και θέσεις στις οποίες μπορεί να φανεί 
ιδιαίτερα χρήσιμη.


