
  Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu seminariów 
  Sekcji Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności PTS 

Cykl seminariów 

Temat   (Samo)izolacja rodzinna osób przewlekle chorujących psychicznie –przyczyny, skutki,    
  przeciwdziałanie  
Termin   13 stycznia 2022 (czwartek), godz. 17.00 
Link   https://us02web.zoom.us/j/85913430416?pwd=UzlmUzFYT2pHekduMkNrS1VGM3I2dz09  
  Meeting ID: 859 1343 0416 
  Passcode: 693672 
Panelista dr Mateusz Glinowiecki – socjolog,  adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu 
  Warszawskiego; absolwent Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej z elementami  
  psychodynamicznymi, certyfikowany terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 
 

Prowadzenie  dr hab. Iwona Taranowicz – prof. ucz. Uniwersytet Wrocławski 
 

Jednym z najpoważniejszych problemów z jakim zmagają się osoby przewlekle chorujące psychicznie jest izolacja 
społeczna. Na pewnym etapie chorzy przestają wypełniać podstawowe role społeczne, są mniej aktywni i coraz bardziej 
izolują się w swoich domach, otoczeni wyłącznie najbliższą rodziną. Izolacja społeczna może stać się izolacją rodzinną 
jeszcze z innego powodu – zdarza się, że bliscy chorego nie potrafią wspierać procesu zdrowienia i swoim zachowaniem 
pogłębiają jego problemy. 
Różne są przyczyny izolacji rodzinnej osób chorujących psychiczne – związane ze specyfiką chorób psychicznych, 
dotyczące zachowania osób chorych, odnoszące się do postaw członków ich rodzin oraz będące wynikiem stygmatyzacji i 
auto-stygmatyzacji. Konsekwencje tego procesu dotyczą zarówno osoby chorej, jej środowiska rodzinnego, jak i – w 
szerszym kontekście – także społeczeństwa i państwa. Dochodzi tu do specyficznej sytuacji, gdzie przyczyny izolacji 
rodzinnej rodzą określone skutki, a te stają się kolejnymi przyczynami, jeszcze pogłębiającymi przeżywane przez chorych 
problemy.  
Jak można przeciwdziałać zjawisku izolacji rodzinnej osób chorujących psychicznie? Podejmowane inicjatywy są związane 
z rozwijającym się ruchem środowiskowym, który stopniowo zastępuje nieefektywny model psychiatrii azylowej.  
Przedstawiane rozważania pochodzą z badań własnych, które objęły osoby chore na schizofrenię, członków ich rodzin oraz 
specjalistów towarzyszącym im w procesie zdrowienia oraz z praktycznych doświadczeń z pracy w instytucjach 
psychiatrycznych i organizacjach pozarządowych świadczących środowiskowe wsparcie dla osób przeżywających kryzysy 
psychiczne. 

Ideą seminariów jest stworzenie przestrzeni do dyskusji dla osób zainteresowanych tematyką życia rodzinnego i 
intymności.  
Spotkania mają służyć wymianie myśli, ścieraniu się poglądów, ale także wzajemnemu poznawaniu się, nawiązywaniu 
kontaktów i współpracy, tworzeniu zespołów badawczych. Seminaria mają stanowić przestrzeń do dyskutowania pomysłów 
na projekty badawcze oraz teksty; do dzielenia się refleksjami na temat istotnych i aktualnych publikacji z obszaru socjologii 
życia rodzinnego i intymności; do przestawienia wyników badań oraz do dzielenia się wątpliwościami i niepokojami 
towarzyszącymi procesowi tworzenia nauki. Spotkania mają być także szansą dla młodych badaczek i badaczy do 
prezentacji – przed „pierwszą publicznością” – swoich pomysłów na badania oraz inspirujących perspektyw teoretycznych.  
Seminarium ma formułę otwartą. Każdy osoba należąca do PTS (w przeszłości, obecnie lub w przyszłości) może w nim 
uczestniczyć. Zapraszamy! 
Zgłoszenia tematów, osób (również własnych kandydatur) prosimy przesyłać na adresy przewodniczącej Sekcji: 
iwona.taranowicz@uwr.edu.pl lub sekretarz Sekcji: mszyszka@kul.pl. 
Terminy kolejnych spotkań: 10 marca, 12 maja, 9 czerwca.  
Strona Sekcji na FB: https://www.facebook.com/Sekcja-Socjologii-%C5%BBycia-Rodzinnego-i-Intymno%C5%9Bci-
PTS-103026391756349/?notif_id=1610628806541710&notif_t=page_fan&ref=notif 
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