
 
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU 

SPOŁECZNEGO „STRICTE” 
 

zaprasza do udziału w zajęciach warsztatowych na temat:  
 

DIAGNOZA ŚRODOWISKA RODZINNEGO 

 
 

Warsztaty są przeznaczone dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, 

funkcjonariuszy Policji, pielęgniarek środowiskowych i innych osób, dla których 

niezbędne jest posiadanie wiedzy z zakresu diagnozy środowiska rodzinnego.  

Zajęcia w wymiarze 32 godzin zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem 

techniki warsztatowej, mini-wykładów, dyskusji, analizy przypadku. Zajęcia odbędą 

się w ciągu dwóch zjazdów weekendowych.   

Uczestnicy warsztatu zdobędą wiedzę oraz praktyczne wskazówki niezbędne przy 

dokonywaniu oceny funkcjonalności środowiska rodzinnego, jego struktury, relacji 

wewnątrzrodzinnych. Warsztat został przygotowany z myślą o osobach na co dzień 

zaangaŜowanych w proces zbierania informacji w drodze wywiadu środowiskowego. 

Uczestnicy otrzymają w wersji CD materiały multimedialne prezentowane podczas 

zajęć. 

Warunkiem uzyskania certyfikatu jest obecność i aktywny udział w zajęciach. 

 

 
 

Terminy zajęć:  29 – 30 maj 2010 
 5 – 6 czerwiec 2010 

 
 
Udział w zajęciach jest odpłaty 200 zł od uczestnika. 

Zajęcia odbędą się w grupie maksymalnie do 14 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

Osoby zainteresowane warsztatem proszone są o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej  
pod adresem: bkarwat@gmail.com. 
 
 
 
 



Zagadnienia omawiane podczas zajęć: 
 
 
1. Wywiad i obserwacja 

• zasady prowadzenia wywiadu 
• wskaźniki uŜyteczne przy okazji przeprowadzania wywiadu środowiskowego 
• rodzaje i funkcje  
• wybrane zagadnienia komunikacji 
• wywiad rodzinny z uŜyciem genogramu 
 

2. Diagnoza środowiska rodzinnego 
• komunikacja, strategie rodzinne, struktura, procesy emocjonalne, relacje 
• uŜyteczność systemowego rozumienia rodziny 
  

3. Ocena stanu psychicznego 
• orientacja autospychiczna, allopsychiczna, afekt, nastrój  
• rozróŜnienie między nerwicą a psychozą 
• omówienie wybranych kategorii zaburzeń psychicznych 
• wybrane techniki diagnostyczne w psychologii  
 

4. Formułowanie diagnozy rodzinnej, środowiskowej  
• korzystanie ze zgromadzonych informacji 
• problem nieszczerości w kontakcie interpersonalnym  
• róŜne rozumienie diagnozy 
• uŜyteczność diagnozy przy wyborze metod i technik pracy. 
 
 

 
 
 Informacje o osobie prowadzącej zajęcia 
 
 
BłaŜej Karwat 

Magister socjologii (specjalizacja w ramach studiów z zakresu socjologii  
i psychologii kompetencji społecznych), magister psychologii (specjalizacja  
w ramach studiów z zakresu psychoterapii zaburzeń nerwicowych oraz pomocy 
psychologicznej oraz socjoterapii dzieci i młodzieŜy). Ukończył szkolenie podstawowe  
z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Racjonalna Terapia Zachowania wg 
Maultsby’ego) oraz terapii systemowej. Od 2001 roku sądowy kurator rodzinny. Posiada 
doświadczenie w pracy terapeutycznej, realizacji projektów profilaktycznych, pracy  
w placówce opiekuńczo-wychowawczej, oddziale klinicznym. Jest w trakcie badań do 
rozprawy doktorskiej z zakresu medycyny.  


