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Ekogram rodziny (ekomapa) służy diagnozie sytuacji rodzinnej. Polega na zobrazowaniu 

na arkuszu papieru rodziny, a w jej otoczeniu znajdują się odrębne koła prezentujące osoby, 

instytucje, miejsca znaczące w życiu rodziny. Umożliwia rozpoznanie środowiska rodzinnego 

i jego otoczenia, powiązań i relacji z instytucjami i osobami z zewnątrz. Pozwala rozpoznać 

źródła problemów rodzinnych, a także zasobów niezbędnych rodzinie do funkcjonowania 

(Krasiejko, 2010, s. 126). 

Za pomocą ekogramu bada się relacje rodziny z innymi systemami. W ekogramie 

(symbole takie same, jak w genogramie) umieszcza się imiona członków rodziny nuklearnej 

w kręgu, zajmującym centralną część dużego arkusza papieru. W otoczeniu kręgu umieszcza 

się koła reprezentujące wszystkie osoby i instytucje, odgrywające znaczną rolę w życiu 

rodziny. Pomiędzy symbolami członków rodziny i otoczenia przebiegają linie. Różnymi 

kolorami lub rysunkiem oznaczyć można silne, słabe lub stresujące relacje, elastyczne lub 

sztywne granice. Strzałkami oznacza się kierunki przepływu zasobów. Dzięki ekomapie 

można rozpoznać źródła zarówno problemów, jak i zasobów zewnętrznych, mające wpływ na 

sytuację rodziny. Pozwala ona także na przejrzysty zapis zmian w relacjach rodziny  

z otoczeniem zachodzących z upływem czasu (Garvin, Seabury, 1999, s. 253-254).  

 

Zastosowanie ekogramu: 

1. Cel narzędzia − zbadanie relacje konkretnej rodziny z innymi systemami.  

2. Grupa docelowa − narzędzie można stosować wobec każdej rodziny.  

3. Sposób wykorzystania narzędzia:  
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a) okoliczności w jakich stosuje się narzędzie − ekogram rodziny stosuje się po 

wcześniej przeprowadzonym wywiadzie. Może być wypełniony przed, w trakcie lub 

po przeprowadzonym wywiadzie z rodziną z dziećmi. Zaleca się stosowanie 

ekogramu rodziny po wypełnionym genogramie rodziny. Ponowne (po upływie 

czasu pracy z rodziną) wypełnienie ekogramu rodziny zależy od decyzji pracownika 

socjalnego. Wskazane jest jednak skorzystać z ekomapy zawsze wtedy, gdy nastąpiła 

istotna zmiana w strukturze rodziny lub jej otoczeniu. 

b) zastosowanie pytań − pomiędzy symbolami członków rodziny i otoczenia 

przebiegają linie. Zaletą ekogramu jest możliwość sugerowania wyjaśnień 

problemów członków rodziny w powiązaniu z ich funkcjonowaniem w określonym 

środowisku (np.: szkoła, przedszkole, zakład pracy, urząd pracy, pomoc społeczna, 

inne organizacje i instytucje zlokalizowane w pobliżu lub funkcjonujące  

w odniesieniu do konkretnej rodziny). W ekogramie umieszcza się imiona członków 

rodziny nuklearnej (rodzince i dzieci) w kręgu, zajmującym centralną część arkusza 

papieru. W otoczeniu kręgu umieszcza się koła reprezentujące wszystkie osoby 

znaczące i instytucje, odgrywające rolę w życiu rodziny. Pomiędzy symbolami 

członków rodziny a otoczeniem przebiegają linie. Różnymi kolorami oznaczyć 

można silne, słabe lub stresujące/konfliktowe relacje. Strzałkami określa się kierunki 

przepływu zasobów. 

c) na co warto zwrócić uwagę − ekomapa umożliwia rozpoznanie źródła zarówno 

problemów, jak i zasobów zewnętrznych, mających wpływ na sytuację rodziny. 

Pozwala także na przejrzysty zapis zmian w relacjach rodziny z otoczeniem, 

zachodzących z upływem czasu. Forma graficzna ułatwia dostrzeżenie zasobów 

przez pracownika socjalnego i rodzinę (WRZOS).  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Schemat: Ekogram rodziny - przykład  

 

Źródło: Biblioteka pracownika socjalnego, Ekogram rodziny, http://operacji.org/b-p-s-

biblioteka-pracownika-socjalnego.html?page=17, data dostępu: 28.06.2019. 
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