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PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE – założenia

filozofia projektowania produktów i otoczenia, w taki sposób by mogły być one

użyte przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby

adaptacji lub specjalnego projektowania

ARCHITEKTURA          ERGONOMIA          PSYCHOLOGIA ŚRODOWISKOWA



ŚRODOWISKO TERAPEUTYCZNE – cechy i wymagania

DOSTĘPNOŚĆ 

zespół warunków fizycznych i społecznych 

wpływających na komfort, wykonywanie zadań, 

dobrostan jednostki, morale grup 

funkcjonujących w danym środowisku 

(Hunt 1987)

TRANSPARENTNOŚĆ

percepcyjny i przestrzenny dostęp do sygnałów 

bezpieczeństwa, wzrost roli personalizacji 

przestrzeni (m.in. Newman 1972)

SATYSFAKCJA ŚRODOWISKOWA

rozwiązania wpływające na jakość 

i zażyłość więzi międzyludzkich, poczucie 

rozwoju, poczucie własnej wartości

środowisko bez barier

środowisko wspierające

środowisko aktywizujące



UŻYTKOWNICY DOMU WIELOPOKOLENIOWEGO



OTOCZENIE BUDYNKU – założenia

• właściwy teren

• możliwość korzystania z odpowiedniej komunikacji

• występowanie miejsc umożliwiających kontakty międzyludzkie i podtrzymujące 

aktywność życiową



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

LOKALIZACJA 

• w centrum miasta

• z dostępem do usług

• z dostępem do środków 

komunikacji miejskiej



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

ILOŚĆ MIEJSC PARKINGOWYCH – 2 miejsca (przeznaczone dla osób 

z niepełnosprawnością)

PRZESTRZEŃ PÓŁPRYWATNA (dziedziniec wewnętrzny) – pozytywny element 

zagospodarowania działki

TERENY ZIELENI  - brak zagospodarowanych przestrzeni wspólnych typu ławka, altana, 

warzywniak, plac zabaw 



BUDYNEK – założenia

przestrzeń manewrowa                                                    zasięg rąk



BUDYNEK – założenia  

• przestrzeń manewrowa 

i komunikacyjna

• zmiany powierzchniowe 

i wyposażenia strefy 

sanitarnej

• jednoprzestrzenność 

części dziennej

• mobilność urządzeń 

i wyposażenia

• bezpieczeństwo



DOM WIELOPOKOLENIOWY – funkcje wspólne

ŚWIETLICA 58,52 m2 + WNĘKA KUCHENNA 

5,09 m2 

(z zapleczem 85,71 m2)

Wady: 

Θ mała powierzchnia dla wszystkich

mieszkańców

Θ brak jadalni

Zaleta:

 dostęp z ulicy

POMIESZCZENIE USŁUGOWE 28,07 m2 

(z zapleczem 45,55 m2)

Zaleta: 

 dostęp z ulicy



DOM WIELOPOKOLENIOWY – komunikacja



DOM WIELOPOKOLENIOWY – komunikacja



DOM WIELOPOKOLENIOWY – elastyczność



DOM WIELOPOKOLENIOWY – mieszkania



DOM WIELOPOKOLENIOWY – mieszkania



PODSUMOWANIE

• zapewnienie powierzchni manewrowych w tak istotnych miejscach jak

przedsionki, przedpokoje, 

• zapewnienia planu otwartego dla salonu z kuchnią,

• miejsca przechowywania wózków inwalidzkich, czy wózków dziecięcych

w mieszkaniach, ale również w strefie komunikacji w budynku,

• w strefie wspólnej pomieszczenia typu pralnia, pomieszczenia gopodarcze,

• miejsca przechowywania w mieszkaniach (miejsca na garderobę czy szafy),

• balkony.


