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Skala Praktyki Familiocentrycznej 

 

Skala zawiera listę stwierdzeń opisujących różne sposoby, którymi profesjonaliści mogą 

się odnosić i traktować rodziny. Prosimy o zaznaczenie, które z odpowiedzi w najlepszy sposób 

określają Państwa doświadczenie. 

 

SKALA PRAKTYKI FAMILIOCENTRYCZNEJ (DUNST, TRIVETTE, HAMBY, 2006) W POLSKIEJ 

ADAPTACJI (PRZEPERSKI, GRZĄDZIELEWSKA, 2019) 

  nigdy 
bardzo 

rzadko 
czasami 

przez 

większość 

czasu 

zawsze 

1. 
Wsłuchuje się w moje obawy 

i oczekiwania 
     

2. 
Traktuje mnie i moją rodzinę 

z godnością i szacunkiem 
     

3. 

Postrzega mnie i moją 

rodzinę w pozytywny, 

zdrowy sposób 

     

4. 

Jest wrażliwy na pochodzenie 

kulturowe i etniczne mojej 

rodziny  

     

5. 

Zapewnia informacje, które 

ułatwiają mi podjęcie dobrej 

decyzji 

     

6. 
Rozumie sytuację mojego 

dziecka/dzieci i mojej rodziny 
     

7. 

Pomaga mi i mojej rodzinie, 

dostosowując pomoc do 

naszych potrzeb i możliwości 

     

8. 

Zachęca mnie do wspólnego i 

aktywnego szukania pomocy 

i wsparcia 

     

9. 

Przedstawia informacje o 

różnych rodzajach wsparcia, 

które pomagają w osiągnięciu 

ważnych dla mojej rodziny 

celów 

     

10. 
Jest elastyczny, gdy sytuacja 

mojej rodziny ulega zmianom 
     

11. 

Wspiera moją rodzinę, 

opierając się przede 

wszystkim na naszych 

zasobach i mocnych stronach 

     

12. Dotrzymuje obietnic      
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13. 

Współpracuje ze mną i moją 

rodziną, okazując szacunek i 

zaufanie, które 

odwzajemniamy 

     

14. 
Dostrzega moje pozytywne 

działania w roli rodzica 
     

15. 

Pomaga mi i mojej rodzinie 

osiągnąć to, czego chcemy i 

co jest dla nas najważniejsze 

     

16. 

Pomaga mi w uzyskaniu 

informacji dotyczących tego, 

czym się interesuję 

     

17. 
Wspiera mnie, kiedy 

podejmuję decyzje 
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OBLICZANIE WYNIKÓW 

Osoba badana ustosunkowuje się do poszczególnych stwierdzeń poprzez wybór jednej z pięciu 

kategorii: nigdy, bardzo rzadko, czasami, przez większość czasu, zawsze. Kolejno 

poszczególnym odpowiedziom przypisuje się odpowiednią wartość liczbową: 1, 2, 3, 4, 5. W 

obrębie skal zawarto różne liczby stwierdzeń, dlatego surowe wyniki mieszczą się w różnych 

przedziałach punktowych. Suma punktów uzyskanych w ramach poszczególnych skal stanowi 

wynik surowy, który następnie jest przeliczany na wynik centylowy (tabele 1 i 2). 

Tabela 1. Normy centylowe dla komponentu relacyjnego 

Umiejętność pracy na 

zasobach rodziny 

Otwartość na budowanie 

relacji pomocowej 

wyniki 

surowe 

ranga 

centylowa 

wyniki 

surowe 

ranga 

centylowa 

5 0 4 1 

6 1 5 2 

7 2 6 3 

8 2 7 3 

9 3 8 4 

10 4 9 6 

11 5 10 7 

12 6 11 9 

13 8 12 12 

14 10 13 15 

15 13 14 17 

16 16 15 23 

17 19 16 32 

18 23 17 39 

19 27 18 50 

20 33 19 62 

21 42 20 100 

22 51 – – 

23 60 – – 

24 69 – – 

25 100 – – 

 

Tabela 2. Normy centylowe dla komponentu partycypacyjnego 

Włączanie rodzin w proces decyzyjny 
Elastyczność i odpowiadanie na potrzeby 

rodzin ze strony profesjonalistów 

wyniki 

surowe 
ranga centylowa wyniki surowe ranga centylowa 

3 1 4 1 

4 2 5 2 

5 3 6 3 

6 4 7 3 
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7 7 8 4 

8 8 9 6 

9 12 10 7 

10 16 11 9 

11 21 12 12 

12 34 13 15 

13 49 14 17 

14 61 15 23 

15 100 16 32 

– – 17 39 

– – 18 50 

– – 19 62 

– – 20 100 

 

Wynik ogólny surowy uzyskuje się poprzez zsumowanie wyników surowych 

poszczególnych podskal. Następnie jest on przeliczany na wynik centylowy (tabela 3).  

 

Tabela 3. Normy centylowe dla całej Skali Praktyki Familiocentrycznej 
Ocena praktyki familiocentrycznej 

wyniki 

surowe 

ranga 

centylowa 

wyniki 

surowe 

ranga 

centylowa 

17 0 66 23 

18–22 1 67 25 

23–29 2 68 30 

30–36 3 69 32 

37–38 4 70 34 

39–41 5 71 36 

42–43 6 72 37 

44–45 7 73 41 

46–47 8 74 42 

48 9 75 45 

49–50 10 76 48 

51 11 77 52 

52–53 12 78 55 

54–56 13 79 59 

57 14 80 60 

58 16 81 65 

59 17 82 68 

60–61 19 83 72 

62–63 20 84 76 

64–65 22 85 100 
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INTERPRETACJA 

Uzyskane wynik należy wpisać do arkusza obliczeniowego (tabela 4).  

Tabela 4. Skala Praktyki Familiocentrycznej – arkusz obliczeniowy 

KRo – komponent 

relacyjny: 

otwartość na 

budowanie relacji 

KRu – komponent 

relacyjny: 

umiejętność pracy 

na zasobach 

KPw – komponent 

partycypacyjny: 

zaangażowanie i 

włączanie w proces 

decyzyjny 

KPe – komponent 

partycypacyjny: 

odpowiadanie na potrzeby 

i elastyczność 

1  3  5  7  

2  4  9  8  

6  11  17  10  

13  12    15  

  14    16  

Suma  Suma  Suma  Suma  

CENTYL  CENTYL  CENTYL  CENTYL  

Suma wyników podskal  CENTYL  
 

Wyniki wyrażone w centylach interpretuje się jako stopień nasilenia danej zmiennej w 

kierunku pożądanym lub niepożądanym z punktu widzenia teorii familiocentrycznej. 

Normy na skali centylowej interpretuje się następująco: poniżej 25 centyla – wynik 

niski, między 26 a 75 centylem – wynik przeciętny, powyżej 76 centyla – wynik wysoki. 

Skala KRo – komponent relacyjny: otwartość na budowanie relacji pomocowej: 

 wynik w granicach 1–25 centyla wskazuje na niski poziom otwartości profesjonalisty na 

budowanie relacji pomocowej opartej na szacunku, otwartości i akceptacji klientów, 

 wynik w granicach 26–75 centyla wskazuje na przeciętny poziom otwartości 

profesjonalisty na budowanie relacji pomocowej opartej na szacunku, otwartości i 

akceptacji klientów, 

 wynik w granicach 76–100 centyla wskazuje na wysoki poziom otwartości profesjonalisty 

na budowanie relacji pomocowej opartej na szacunku, otwartości i akceptacji klientów. 

Skala KRu – komponent relacyjny: umiejętność pracy na zasobach: 

 wynik w granicach 1–25 centyla wskazuje na niski poziom umiejętności pracy 

profesjonalisty w oparciu o zasoby rodziny, 

 wynik w granicach 26–75 centyla wskazuje na przeciętny poziom umiejętności pracy 

profesjonalisty w oparciu o zasoby rodziny, 

 wynik w granicach 76–100 centyla wskazuje na wysoki poziom umiejętności pracy 

profesjonalisty w oparciu o zasoby rodziny. 
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Skala KPw – komponent partycypacyjny: zaangażowanie i włączanie rodzin w proces 

decyzyjny: 

 wynik w granicach 1–25 centyla wskazuje na niski poziom umiejętności włączania rodzin 

przez profesjonalistę w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą, 

 wynik w granicach 26–75 centyla wskazuje na przeciętny poziom umiejętności włączania 

rodzin przez profesjonalistę w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą, 

 wynik w granicach 76–100 centyla wskazuje na wysoki poziom umiejętności włączania 

rodzin przez profesjonalistę w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą. 

Skala KPe – komponent partycypacyjny: odpowiadanie na potrzeby rodzin i 

elastyczność: 

 wynik w granicach 1–25 centyla wskazuje na niski poziom umiejętności pracy w sposób 

odpowiadający potrzebom rodzin i adaptujący się w przypadku zmiany tych potrzeb, 

 wynik w granicach 26–75 centyla wskazuje na przeciętny poziom umiejętności pracy w 

sposób odpowiadający potrzebom rodzin i adaptujący się w przypadku zmiany tych 

potrzeb, 

 wynik w granicach 76–100 centyla wskazuje na wysoki poziom umiejętności pracy w 

sposób odpowiadający potrzebom rodzin i adaptujący się w przypadku zmiany tych 

potrzeb. 

  


