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Streszczenie 

Charakter tego eseju bada zmiany w projektowaniu przestrzeni dla starzejących się 

klientów do końca ich życia. W trakcie eseju, cztery główne okresy czasowe, ich odpowiednie 

elementy projektowe i trzy plany pięter są podkreślone poprzez trzecioosobową narrację Jill i 

Dona. Te fikcyjne postaci zostały stworzone na podstawie badań nad procesem starzenia się oraz 

osobistych wywiadów z bliskimi, których doświadczenia zostały zaadaptowane lub 

zmodyfikowane z ich oryginalnej szczerości, aby pasowały do tej fabuły. 
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Znak czasu 

Przedmowa 

Czynności życia codziennego (ADLs) i instrumentalne czynności życia codziennego (IADLs) 

 
Wraz z wiekiem ludzi zmieniają się codzienne potrzeby związane z wykonywaniem 

niezbędnych czynności. Choć może się to wydawać oczywiste, należy również wspomnieć o 

sposobach, w jakie ta zmiana zachęca do adaptacji przestrzeni. Niezależność staje się 

zależnością, tak jak młodość staje się starością. 

Z tych podstawowych zadań wyłaniają się dwie kategorie: Activities of Daily Living 

(ADLs) i Instrumental Activities of Daily Living (IADLs) (Kernisan, n.d.). Są to czynności, 

które osoby wykonują codziennie i nie myślą o nich, dopóki nie są w stanie ich wykonywać. 

Zadania takie jak chodzenie, kąpiel czy przenoszenie się z miejsca na miejsce są znane jako 

ADLs. Najbardziej podstawowe rzeczy, których ludzie uczą się jako maluchy, to najczęściej 

ADLs. Rzeczy takie jak przygotowywanie jedzenia, płacenie rachunków, czy sprzątanie domu to 

IADLs. Są to rzeczy, których uczą się dorośli, aby utrzymać normalny tryb życia. 

Ważne jest, aby projektanci rozumieli ADLs i IADLs oraz różnice między nimi. Równie 

ważne, a może nawet ważniejsze, jest dla rodzin zrozumienie i zidentyfikowanie zachowań, 

które mogą sugerować, że ktoś potrzebuje pomocy w wykonywaniu tych codziennych czynności. 

W swoim artykule Marlo Sollito opisuje okoliczności, w których dorosłe dzieci seniorów lub 

osoby trzecie, takie jak sąsiad, muszą rozpoznać, kiedy ich rodzic potrzebuje pomocy i jaka 

pomoc jest dla niego odpowiednia. Pisze on: 
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Ważne jest, aby rozpoznać, że nawet jeśli ukochana osoba doświadcza trudności w 

niektórych obszarach omówionych powyżej, nie musi to oznaczać, że musi przenieść się 

do zakładu opieki długoterminowej. (2019) 

Co więcej, dla projektantów specjalizujących się w życiu seniora istotna jest umiejętność 

stworzenia przestrzeni, która nie ogranicza ani nie wstrzymuje klientów, a jednocześnie pozwala 

im żyć wygodniej w miarę starzenia się. 

Często sprytny projekt przechodzi niezauważony, ponieważ udało mu się ułatwić życie 

użytkownikowi. Nieudane projekty mogą tworzyć więcej przeszkód dla użytkowników, które są 

zauważane częściej niż te udane. Jest to szczególnie prawdziwe w projektowaniu dla starszych 

mieszkańców jak mieszkańcy nie powinni czuć się niekompetentni lub mniej niż ich młodsi 

odpowiednicy. Ich życie powinno toczyć się w sposób, który wydaje się znajomy, ponieważ 

wielu z nich będzie w opozycji do wyprowadzki z domu. Obiekty te powinny utrzymywać ten 

sam standard "...komfortu, samowystarczalności i prywatności", co ich dom (Sollito, 2019). 

Mówiąc prościej, przestrzeń, którą kiedyś zajmowali, została przerośnięta, a zadaniem 

projektanta jest przedstawienie rozwiązania dla ich zmieniającego się stylu życia - takiego, który 

uzupełnia ich w czasie, w którym się znajdują, a nie w czasie, który już minął. 

Wiele aspektów przestrzeni powinno zostać poddanych pewnym modyfikacjom, aby 

dostosować je do potrzeb użytkowników, począwszy od fizycznego układu planu podłogi, a 

skończywszy na kolorach wybranych materiałów. Wysokość lady, winylowe okładziny ścienne, 

wysokość runa dywanu, otwory drzwiowe i widoczność to przykłady elementów, które należy 

rozważyć, gdy w danej przestrzeni będzie mieszkał mieszkaniec w dowolnym wieku. 

Różnorodne udogodnienia pozwalają na uzyskanie różnych poziomów komfortu i wygody 

dla osób w różnym wieku, o różnych możliwościach i na różnych etapach życia. Wysokość 

blatu roboczego, instalacja uchwytów, a nawet wybór klamek do drzwi mogą przyczynić się 

do takiego dostosowania. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Scena rozgrywa się w 1975 roku, gdzie 

para mieszka w swoim domu w stylu 

apartamentowym, w którym znajduje się 

jedna sypialnia i jedna łazienka. Przestrzeń 

została zilustrowana jako to, co wiele 

osób może uznać za "normalne". Kuchnia 

ma średnią wysokość blatu 36 cali i żółtą 

laminowaną zabudowę, która jest 

podstawowym elementem wyglądu 

większości kuchni w tamtych czasach. W 

kuchni znajduje się... 
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przestrzeni (Wedemeyer, 1978). 
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Starzenie się w miejscu - pozostanie we własnym domu w miarę starzenia się 

Scena rozgrywa się w 1975 roku, gdzie para mieszka w swoim domu w stylu 

apartamentu, w którym znajduje się jedna sypialnia i jedna łazienka. Tutaj przestrzeń 

jest zilustrowana jako to, co wielu może uznać za "normalne". Średnia wysokość lady 

36" i cytrynowo-żółta zabudowa jest typowa dla większości kuchni z tamtych czasów. 

Pokój dzienny jest uzupełniony o dywan shag i klasyczny fotel Eero Aarnio. 

Przylegająca do niego sypialnia zawiera dużą szafę i łazienkę z pojedynczą wanną. 

Można zauważyć brak miejsca na pralnię, co byłoby uważane za rzadki luksus w tak 

małej przestrzeni w latach 70-tych (Wedemeyer, 1978). 

Para - Don i Jill - kontynuuje swoje codzienne życie. Jako puste gniazda zbliżające się 

do emerytury, osiedlili się w tym, co będzie ich ostatnim niezależnym miejscem. Tutaj 

już widać efekty wieku. Jak wiele par, zmniejszyli powierzchnię, gdy ich córki wyszły 

za mąż i zaczęli szukać sposobów na ułatwienie sobie życia. Mniejsza powierzchnia 

kwadratowa oznacza mniej do sprzątania. Brak podwórka oznacza mniej konserwacji 

i prac na podwórku. Para nadal gotuje i czyści jak oni mają dla rok, utrzymywać ich 

miejsce skrzypiący czysty i cieszyć się domowe posiłki. Jakkolwiek, już nie mają 

potrzeby dla dwa więcej sypialnie dla ich dorosłych córek, które teraz są 

współgospodarzami rodzinnego bożenarodzeniowego obiadu przy ich 8-osobowych 

stołach jadalnych. 

Teraz jednak Jill coraz trudniej jest się przygotować rano. Jej mąż pomaga jej czesać 

włosy i zapinać naszyjnik. Jej artretyzm wydaje się rosnąć wraz ze słońcem. Don 

zaczął zamykać drzwi wejściowe na noc - coś, czego ci południowcy zwykle nie 

uważają za konieczność - ponieważ czytał o seniorach stających się celem 

włamywaczy i oszustw finansowych. Ale ta para pozostaje młoda w sercu. Ich 

weekendowe wycieczki na rynek rolniczy są czymś, co lubią razem i nawet 

zainspirowały Jill do przyjrzenia się uprawie własnych pomidorów. Don lubi poranną 

kawę na werandzie, a później spaceruje z żoną po parku; zawsze był miłośnikiem 

spędzania czasu na świeżym powietrzu, choć nie był już tak odważnym stolarzem jak w 

wieku 30 lat. Ważne jest dla nich także to, że przynajmniej raz w tygodniu dzwonią do 

dzieci. Nawet jeśli tylko po to, by zapytać, czy próbowały tych nowych Famous Amos 

Chocolate Chip Cookies ze sklepu spożywczego. 

Analizując klienta - Dona, i jego żonę, Jill - projektant może najpierw ocenić ich 

potrzeby. Profil klienta jest niezbędny w projektowaniu odpowiedniej przestrzeni, co może 

wydawać się oczywiste. Bez zrozumienia etapu życia, na którym znajduje się klient, projekt 

przestrzeni będzie nieodpowiedni, niezależnie od tego, jak dobrze zaplanowana i przemyślana 

może się ona wydawać na pierwszy rzut oka. Koncepcja ta może być lepiej zrozumiana w 

porównaniu do ubrań. Ubrania są tworzone tak, aby pasowały do ludzi; ludzie nie są tworzeni 

tak, aby pasowali do ubrań. W ten sam sposób, przestrzeń powinna odzwierciedlać nie tylko 

osobisty styl klienta, ale także powinna z nim współpracować. Zamiast sprawiać, że mieszkaniec 
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życie trudniejsze, obie powinny poruszać się w jednym płynnym ruchu, współpracując ze sobą. Rezydent i 

rezydencja uzupełniają się wzajemnie, jak swoiste yin i yang. 

W swoim artykule The Collectors: A Personal Aesthetic, Henry Geldzahler wyjaśnia tę 

analizę klienta - lub w jego przypadku kolekcjonera - w sposób, który ilustruje, jak bardzo 

osobisty jest i powinien być design. Zauważa on: 

Czynniki, które wpływają na decyzje o tym, co zbierać i z czym żyć, są równie złożone 

jak te, które składają się na osobowość; w rzeczywistości być może nie są to wcale 

decyzje. Dziedziczenie i środowisko, dzieciństwo i edukacja, naśladowanie i, tak, 

czasami, innowacja - wszystko musi być brane pod uwagę przy analizie kolekcjonera i 

jego obiektów. (1982) 

W przypadku Dona i Jill, projektant zauważyłby, że para starzeje się, jednak nie do tego stopnia, 

by potrzebowali projektu, który byłby bardziej odpowiedni dla osób mieszkających w domach 

opieki, co zostało wyjaśnione w dalszej części tego opracowania. Innymi słowy, zaczynają 

potrzebować pomocy przy swoich IADLs (gotowanie, sprzątanie domu, Jill zapinająca swój 

naszyjnik), ale nadal mogą funkcjonować niezależnie w swoich ADLs (oddychanie, chodzenie, 

połykanie). Ci dwaj są w, co niektórzy mogą uznać, ich najlepszym wieku. Emerytowana para z 

ich własnymi dostrojonymi osobowościami i stylami, wolna od młodzieńczego niezdecydowania 

i niepewności. Ich dom odzwierciedla czas, w którym żyją, rok 1975, pewni siebie i odważni w 

kolorach i osobowości. Para żyła w latach 50-tych, gdzie właściciele domów starali się wnieść 

do swoich domów współczesny akcent w modernizacji dóbr konsumpcyjnych. Ze względu na 

ten wysiłek w modernizacji, każdy dom zaczął wyglądać tak samo - te same najwyższej klasy 

urządzenia i eleganckie czarno-białe linie zdominowały erę. W latach siedemdziesiątych para ta, 

podobnie jak wiele innych osób w tych samych okolicznościach, rozpoczęła by 
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poszukiwanie bardziej spersonalizowanej kuchni. Żywe kolory i monochromatyczne motywy 

pojawiły się jako nowy "szczyt stylu." (Mitchell, 2020). 

Ten czas w życiu pary można nazwać Aging in Place. To starożytna opowieść, że 

seniorzy chcą pozostać we własnym domu w miarę starzenia się; stało się to dla nich wygodne i 

rutynowe (Sollito, 2019). Tak jak każdy cieszy się z powrotu do domu do własnego łóżka po 

wakacjach, wielu seniorów pragnie pozostać w swoim domu, zamiast przenosić się do 

zinstytucjonalizowanej placówki. 

Według AARP, "Aging in place promuje satysfakcję z życia, pozytywną jakość życia i 

poczucie własnej wartości - wszystkie te elementy są potrzebne, aby pozostać szczęśliwym, 

zdrowym i dobrze się czuć w podeszłym wieku." (2014). Oznacza to, że projektanci mogą 

poprawić jakość życia seniora, utrzymując jego dom poprzez projekt, który jest komplementem 

dla niego i jego wieku. Bez relokacji seniorzy stają się istotną częścią społeczności. Gdyby 

każdy senior został umieszczony w domu opieki tak szybko, jak znalazł kłopoty z zapięciem 

naszyjnika, jak Jill, byłoby niewielu wolontariuszy w społeczności; mniej mądrości, którą 

można się dzielić; i węższe spojrzenie na świat, ponieważ horyzont wiekowy w społeczności 

zmniejszył się. 

Aby dostosować się do potrzeb seniorów, projektanci mogą polegać na ergonomii. 

Mówiąc najprościej, ergonomia polega na projektowaniu z myślą o człowieku i jego 

możliwościach (Livy, 1974). Gdy w projekcie produktu uwzględni się wymiary i możliwości 

użytkownika - niezależnie od tego, czy jest to maszyna, środowisko, akcesorium itp. - produkt 

ucieleśnia swoją najwyższą użyteczność. Tak jak samochód jest zaprojektowany do jazdy, tak 

samo przestrzeń powinna być zaprojektowana tak, aby pomieścić jej mieszkańca. Historię 

ergonomii ilustruje pismo Bryana Livy'ego "Ergonomics and The Working Environment". Pisze 

on: 

Projektowanie musi być związane z. . możliwościami, zdolnościami i postawami 
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człowieka. . . Należy uzyskać informacje o oczekiwanym użytkowniku. Ergonomista 

może dostarczyć projektantowi szeregu danych dotyczących wymiarów człowieka, 

mocy, prędkości, sprawności, kryteriów socjologicznych. . . 
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Projektant może wtedy lepiej zdecydować, które funkcje przypisać sprzętowi, które 

oprogramowaniu i jak optymalnie je rozmieścić. (1974) 

To właśnie na podstawie tego badania projektanci wielu dziedzin - mody, wnętrz, motoryzacji - 

mogą określić standard oparty na ergonomii przeciętnego człowieka. Zrozumienie tego 

krytycznego czynnika projektowego może otworzyć drzwi do projektowania, które trwa przez 

pokolenia, całe życie, a nawet wieki; odwrotnie, zaniedbanie wykorzystania edukacji na temat 

ludzkich wymiarów spowodowałoby nieodpowiednie przestrzenie stworzone przez projektantów 

wnętrz. W tym okresie życia Don i Jill najbardziej skorzystają z przeciętnej wysokości blatu 36"; 

ich wzrost mieści się w typowym zakresie wzrostu stojącego mężczyzny i kobiety. Powierzchnia 

robocza spotka się z nimi tuż poniżej łokci, co zapewnia neutralną pozycję ramion, zapobiegając 

uciskaniu nerwów i napinaniu mięśni. W praktyce wygląda to tak, że osoby te rzadko sięgają do 

twarzy po smar, siekają warzywa, co nie powinno wymagać zginania szyi ani krzywego 

kręgosłupa, a wysokość, na której mogą oprzeć się przy wałkowaniu ciasta, jest odpowiednia. Z 

biegiem czasu, jednak, ta wysokość nie będzie oferować łatwość dostępu, jeśli wymagają 

chodzik lub wózek inwalidzki. Niższe szafki będą kolidować z ich przestrzenią na kolana, 

powierzchnia robocza będzie prawie na wysokości ramion, gdy zajmiemy miejsce, aby odciążyć 

ich bolące stopy podczas pracy w kuchni. To właśnie te szczegóły, które projektanci są wezwani 

do, aby stworzyć przestrzeń, która przyciąga ich klientów. Americans with Disabilities Act 

(ADA) to ustawa o prawach obywatelskich chroniąca Amerykanów z niepełnosprawnością w 

przestrzeni publicznej; nie powinna brać winy w tych okolicznościach, ponieważ w 

przestrzeniach mieszkalnych projektant musi zachować zrozumienie dla uniwersalnego 

projektowania. Może to być zdefiniowane przez Krajowy Urząd ds. Niepełnosprawności jako: 

Projektowanie i komponowanie środowiska w taki sposób, aby było ono dostępne, 

zrozumiałe i wykorzystywane w jak największym stopniu przez wszystkich ludzi 

niezależnie od ich wieku, wzrostu, zdolności lub niepełnosprawności. (2020) 
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Dla użytkowników oznacza to, że przestrzeń pominięta przez ADA - jak sypialnia w prywatnym 

domu - nie zostanie zapomniana i może nadal służyć użytkownikowi w miarę jego rozwoju w 

ciągu całego życia. W takich sytuacjach odpowiedzialność spada na projektanta i zamiast 

nagradzać obudowę za jej dostępność, nagradza się go za jego edukację i wiedzę w zakresie 

uniwersalnego projektowania, jeśli uda mu się stworzyć przestrzeń, w której jego klient czuje się 

najlepiej. 

Niezależne życie 

Za kilka lat Jill i Don nadal będą mieszkać na swoim, jednak zdecydują się przenieść 

do społeczności ludzi takich jak oni. Ludzi, którzy przeżyli swoje życie i chcą odnaleźć 

to poczucie wspólnoty, w którym kiedyś mieli nadmiar. Ta społeczność jest tak bardzo 

podobna do pierwszego (i ostatniego) semestru studiów Jill. Było tak wielu ludzi, 

którzy byli podobni i różni w tym samym czasie. Gdyby wtedy poznała Dona, być może 

nie chciałaby tak bardzo wracać do domu, do tego, co znane. Pamiętała, jak po 

pierwszym miesiącu mieszkania w akademiku zadzwoniła do mamy: "Proszę, mamo! 

Niech tata przyjedzie po mnie w ten weekend, nie zniosę już tęsknoty za domem". 

Ale to właśnie czyni to innym; para będzie mogła znaleźć dla siebie miejsce w tej 

społeczności. Don może odwiedzać warsztat stolarski, nie martwiąc się o jego 

utrzymanie i czystość. Jill może zarezerwować podwyższoną działkę w ogrodzie, aby 

pracować nad swoim ogrodnictwem bez poświęcania pleców. A żeby było jeszcze 

lepiej, dwoje znajdzie przyjaciół, którzy dzielą te zainteresowania z nimi i będą razem 

w tym samym czasie. 

To miejsce naprawdę wydaje się mieć wszystko - nie ma już zmagań z zabraniem prania z 

mieszkania do pralni, miła, młoda kobieta o imieniu Heather pomoże Jill w tym. Teraz mogą 

cieszyć się podwórkiem i milami ścieżek spacerowych wiedząc, że będą upkept bez ich 

zmartwień dzięki zespołowi Eddiego - mężczyzn w dopasowanych uniformach. 

Trzeba też wziąć pod uwagę rachunki. Don prawie zapomniał zapłacić niektóre w ich 

ostatnim roku w mieszkaniu. Po prostu wydawało się, że jest ich tak wiele, że straciłby 

rachubę, co zostało zapłacone, a co nie. Teraz było tak, jakby mieszkali w ośrodku all-

inclusive! Wszystko było płacone razem, ich życie stało się wykładniczo łatwiejsze, a 

oni mogli zachować swoją wolność i zapraszać rodzinę. 

Ich społeczność emerytalna oferowała małą przychodnię, również dla guzów i 

siniaków, które Jill chciała, żeby Don sprawdził, kiedy zapomniał, że nie jest już 

wiosennym kurczakiem. To było takie orzeźwiające, aby mieć trochę wszystkiego tak 

blisko domu. Ich pierwszy dom był tak daleko na wsi, że przeprowadzka do mieszkania 

w '75 roku była jak przeprowadzka do Nowego Jorku. W porównaniu z tym, ich nowa 

społeczność wydawała się jakby zasadzili się na środku Times Square. 
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Ten punkt w życiu pary może być odnotowany jako Niezależne Życie. Lawrence 

Robinson odnosi się do niezależnego życia jako, "po prostu każdy układ mieszkaniowy 

zaprojektowany wyłącznie dla starszych dorosłych, generalnie tych w wieku 55 lat i więcej" 

(2021). W swoich artykułach Fleming Caruso (2020) i Bemis (2019) zarówno zgadzają się na te 

parametry niezależnego życia. Seniorzy mogą znaleźć społeczność ludzi takich jak oni. Nie 

należy tego mylić z przedmieściem seniorów i HOA (Home Owners Association). Niezależne 

społeczności żyjące są zorganizowanymi zakładami, z zespołami utrzymującymi (dom, trawnik, 

samochód itp.), kucharzami, pielęgniarkami i nie tylko. Personel może zapewnić całodobową 

opiekę, jeśli mieszkańcy jej potrzebują, ale mają być pomocni tylko wtedy, gdy są potrzebni. 

Ansel Park Senior Living, zlokalizowany w Rocklin w Kalifornii, jest typowym zastosowaniem 

tej społeczności. Ich plany pięter (zdjęcie 1.1) oferują pralnię, pełną kuchnię i 1-2 sypialnie. 

Udogodnienia oferują kuchnię nagradzanego dyrektora kulinarnego, cotygodniowe sprzątanie 

domu i usługi konserwacyjne. 
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FOTO 1.1 

Mieszkańcy mają swoje własne mieszkanie lub w niektórych przypadkach dom, w 

którym mogą kontynuować swoje życie na zaprojektowanym dla nich kampusie. Caruso opisuje 

ten kampus jako "wiele budynków rozmieszczonych na dużych kampusach, z centralnym 

miejscem spotkań dla programowania i posiłków. Przestrzenie, w tym mieszkania/domki, mogą 

być większe i często istnieje większa odległość do pokonania między budynkami (pieszo lub 

samochodem)" (2020). Taka organizacja kampusu ma na celu utrzymanie poczucia normalności, 

do którego seniorzy tak bardzo się przyzwyczaili. Jedyną rzeczą 
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w ich życiu zmienił się poziom opieki lub pomocy ze strony innych osób. Ich wolność jest 

zachowana w miarę starzenia się w bezpieczniejszym środowisku. 

Niezależne wspólnoty mieszkaniowe często oferują seniorom różne udogodnienia i 

rzeczy, w które mogą się angażować. Don i Jill mogą być w stanie znaleźć społeczność - jak 

Givens Estates w Asheville, NC - gdzie podniesione grządki ogrodowe i drewutnia są zawarte, 

aby mogli nadal cieszyć się swoimi ulubionymi hobby. Bemis (2019) pisze, "Zamiast spędzać 

ten sezon życia na obowiązkach, możesz spędzić go, ciesząc się sobą w tętniącej życiem 

społeczności senioralnej." Ich wiek nie powinien być postrzegany jako czynnik ograniczający 

lub przeszkoda, ale po prostu jako nowy, ważny aspekt do rozważenia w codziennym życiu, jak 

posiadanie dziecka lub adopcja zwierzęcia. 

Projektanci są powołani na tym etapie życia tak samo jak na każdym innym. Jak 

wspomniano wcześniej, obowiązkiem projektanta jest zaprojektowanie dla klienta, jego 

osobistego stylu i możliwości. Tutaj wiele pozostanie takie samo jak w mieszkaniu, które Don i 

Jill mieli w 1975 roku. Trywialne rzeczy zmienią się dla nich w trakcie przeprowadzki do nowej 

społeczności. Na przykład projektant mógłby zdecydować się na dźwignie zamiast klamek, 

baterie jednouchwytowe zamiast krzywych uchwytów, szersze drzwi i korytarze zamiast 

wąskich, a nawet wykładzinę o niższej wysokości runa, aby zmniejszyć ryzyko potknięcia (The 

DOMO Group, n.d.). Clark wyjaśnia, że małe niuanse takie jak te "mogą być znaczącym 

utrudnieniem dla mobilności w domu i ogólnego dostępu do domu dla seniorów." (2018). 

Oczywiście, jest to dokładny scenariusz, który projektanci są zatrudniani, aby pomóc uniknąć. 

Zrozumienie i wykorzystanie zasad i przepisów określonych przez Americans with Disabilities 

Act (ADA) może pomóc w niezależnym życiu, gdzie klienci z wózkami inwalidzkimi lub 

ograniczeniami wzroku mogą być brani pod uwagę, ale niekoniecznie dostosowani do. 
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Kolejnym aspektem, który projektanci muszą wziąć pod uwagę podczas projektowania 

każdego rodzaju obiektu, jest typ klasyfikacji budynku. Sprowadza się to do sposobu, w jaki 

budynki są fizycznie składane; czy będzie on wykonany ze stali i cementu? A może jego kości 

będą drewniane i szklane? "IBC (International Building Code) klasyfikuje niezależne życie jako 

użytek mieszkalny R-2, co poddaje je tym samym wymogom budowlanym i bezpieczeństwa, co 

budynki wielorodzinne i akademiki" (Liao, 2018). Oznacza to, że projektant może dostosować 

projekt budynku tak, aby naśladował projekt domu jednorodzinnego. W przypadku budynków 

wielorodzinnych - takich jak akademiki, kompleksy apartamentów czy hotele - budynek 

powinien posiadać klasyfikację ogniową (podłogi, sufity, ściany, wyjścia ewakuacyjne itp.), a 

odpowiednie wyjścia przeciwpożarowe muszą zostać uwzględnione. W skrócie, projekt budynku 

musi być zgodny z normami strukturalnymi i ochronnymi określonymi przez IBC, a nie tylko ze 

standardami ADA i Universal Design. 
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W 1995 roku w mieszkaniu zachodzi kilka 

subtelnych zmian, dzięki którym para nie 

jest zdezorientowana. Ich niegdyś modny 

dywan shag i podłogi z linolu zostają 

zastąpione twardym drewnem i 

kwadratowymi płytkami porcelanowymi. 

Nie rozwiązało to jednak problemów z 

przejściem dla trzęsących się stóp. Grab 

bars zostały zainstalowane, aby umożliwić 

łatwiejszy dostęp podczas korzystania z 

szafy wody lub prysznic. Ich kuchnia została 

zastąpiona aneksem kuchennym i jadalnią. 

 tabeli, w łazience dokonano przesunięcia, 

a drzwi umieszczono tam, gdzie można 

było łatwo dostać się z wyskoczenia z łóżka 

w środku nocy. 

O D P O W I 

E D Z I A L N 

Y 

LIVING | '95 

STO. 

ŁAŹ

NIA 

STO. KUCHNI

A 

ŁÓŻKO 
WEJŚ

CIE 

LIVING 
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Mieszkania wspomagane 

Jill i Don zawsze byli bardzo rodzinnie nastawieni. Dlatego jesienią 92 roku ich córki 

zaczęły zwracać na nich większą uwagę. Wiosną, trzy lata później, dziewczyny 

nalegały na zmianę miejsca zamieszkania na mieszkanie wspomagane. Nadal kochali 

swoją społeczność, ale czynności ADLs stawały się dla nich bardzo trudne. Nie chcieli 

pomocy! Czuli się tak samo niezwyciężeni jak 10 lat temu, dlaczego musieli zatrudniać 

kogoś, kto robiłby dla nich więcej? Dziewczyny były w stanie wytłumaczyć im, jak 

bardzo dopasowane może być życie wspomagane. Jak to zależy od mieszkańca i ilości 

pomocy, której potrzebuje. Jill i Don nadal mogli być niezależni w pewnym stopniu, 

ale nie musieli się wstydzić lub krępować prosić o pomoc. Gdyby ich córki nie 

mieszkały tak daleko, zrobiłyby to same. 

Po tym jak usiadła i zastanowiła się nad tym, Jill zaczęła dostrzegać korzyści płynące 

z mieszkania wspomaganego. Zawsze uwielbiała gotować, ale teraz wydawało się, że 

jest tego dużo. Może gorący posiłek z cudzej kuchni byłby miły dla odmiany.; 

zdecydowali się mieć swoje posiłki przygotowane dla nich, ale Jill czasami zatrudnić 

Dona do pomocy w tworzeniu jej słynnej sałatki z kurczaka lub smarowania masła 

orzechowego dla ich masła orzechowego i banana północy craving (8 PM, ale gosh to 

czuł się późno, nie?) Ich kuchnia została zastąpiona przez aneks kuchenny i stół 

jadalny, łazienka dokonał zmiany, a drzwi zostały umieszczone w miejscu, gdzie może 

być łatwo dostępne od skoku z łóżka w środku nocy. Don zawsze żartował, że Jill ma 

"pęcherz wielkości grochu". 

 

Udogodnienia w kampusie, z których oboje korzystali, zmniejszyły się, gdyż 

popołudniowa drzemka wydawała się teraz koniecznością. Niestety dla Jill, chrapanie 

Dona nie zmieniło się jeszcze przez te wszystkie lata małżeństwa. Ich popołudniowe 

spacery stały się popołudniami spędzanymi w bujanych fotelach w pawilonie 

komunalnym przecznicę dalej. Oczywiście dziewczynki nadal przychodziły w 

odwiedziny, teraz nawet częściej. Były informowane o stanie zdrowia rodziców, gdy 

tylko działo się coś, co powinno wzbudzić niepokój; na szczęście do Święta 

Dziękczynienia 2010 roku nie było to prawie wcale. 

Kiedy grudzień się skończył, Don poszedł zmienić kalendarz. Tylko że był 

zdezorientowany, który miesiąc odszedł, a który nadszedł. Po odwróceniu kalendarza 

do października, wykrzyknął do Jill: "O nie! Zapomnieliśmy złożyć Davidowi życzenia 

z okazji urodzin 18th !". Jill stała patrząc na niego, z brwiami zmarszczonymi w 

zakłopotaniu, gdy Amelia dzięki swojemu szkoleniu rozpoznała ten objaw 

zapomnienia. Przypomniała mu, że on i Jill wyszli tego popołudnia na kolację z 

młodszym bratem w lokalnej restauracji; zachęciła go do przekręcenia kalendarza na 

grudzień. "Jutro jest pierwszy grudnia, Don. Dziewczynki przychodzą w przyszłym 

tygodniu, żeby pomóc postawić naszą mini choinkę, pamiętasz?". Amelia mogła 

usłyszeć, jak Jill próbowała go przekonać swoim głosem i delikatnym poklepaniem po 

plecach. Następnego ranka, przynosząc obojgu śniadanie, Amelia zauważyła, że Don 

cofnął kalendarz na październik i sama go przekręciła. Musiałaby informować o tym 

ich dzieci. 
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"Assisted living jest programem społecznym, a nie medycznym. Niezależność, 

indywidualność, wybór, prywatność i godność to jego mantra" (Joel, 1998). To właśnie takie 

argumenty sprawiają, że mieszkania wspomagane są atrakcyjne dla starszych pokoleń. Sonja 

Balci cytuje w swoim artykule Anne Kari Tolo Heggestad: 

"Na przykład jedna z mieszkanek powiedziała, że często czuła się jak w więzieniu bez 

krat. Miało to związek z otoczeniem zamkniętych drzwi i zasuw, takich jak te 

prowadzące do pokoju dyżurnego i kuchni, ale także z faktem, że była całkowicie zależna 

od pomocy." 

Jednak zamiast myśleć o obiektach typu assisted living jako o więzieniu, należy je traktować 

jako dostosowywaną do potrzeb społeczność. Mieszkańcy takich obiektów powinni czuć się jak 

w domu - dzięki jego zaprojektowaniu we wnętrzach, jadalni, gościnności, marketingu itp. - i 

powinni być traktowani jako tacy; są jedynie wyręczani w codziennych zadaniach. Joel pisze, że 

"Assisted living. ...nie jest nową opcją, ale taką, która zyskuje na popularności wśród... ...osób 

starszych, które kiedyś nie miały innego wyjścia, jak tylko zrezygnować z kontroli i poddać się 

uprzedzeniom profesjonalistów i dyrektywom rodziny." Kontrola, którą mieszkańcy utrzymują 

w mieszkaniu wspomaganym dotyczy każdej z ADL lub IADL; dobra takie jak robienie prania, 

gotowanie posiłków, organizowanie i utrzymywanie dawek leków i inne, powinny być 

rozważane przez mieszkańców i rodziny (AARP, 2010). 

Projektanci i ich wiedza na temat ADA, Fair Housing i Universal Design stają się 

przydatne w projektowaniu przestrzeni mieszkalnych. Wszystkie trzy opierają się na włączeniu 

ludzi ze wszystkich środowisk, ale zajmują się odrębnymi rozszerzeniami tej kwestii. ADA, jak 

już wcześniej wspomniano, dotyczy "prawa obywatelskiego wprowadzonego w celu ochrony 

osób niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia publicznego i prywatnego", podczas 

gdy Fair Housing stara się "...zapewnić wszystkim ludziom te same prawa, jeśli chodzi o zakup 

lub wynajem domu", a Universal Design próbuje zaprojektować coś 
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z których każdy może korzystać (ESA Doctors, 2021). Zdjęcie 1.2 przedstawia różne typy stref 

mieszkalnych w Nowym Jorku, - wybranym na przykładowe miasto dzięki jego wielkiej 

różnorodności - każdemu z nich towarzyszy jedna lub więcej z tych trzech gałęzi. R1 - R4 (16 

osób, max.) jest uważane za mieszkalne - to tutaj stosuje się Universal Design i Fair Housing. 

Klasyfikacje mieszkaniowe z 17 lub więcej osobami są uznawane za Institutional, gdzie ADA 

wchodzi w życie obok dwóch pozostałych (Gasbar, 2014). 

 

 

FOTO 1.2 

W przypadku Dona i Jill zamiana kuchni na aneks kuchenny ma na celu zapewnienie 

mieszkańcom bezpieczeństwa. Nierzadko zdarza się, że w miarę starzenia się pensjonariuszy w 

domach opieki, niektórzy zaczynają rozwijać oznaki i objawy demencji, choroby Alzheimera lub 

innych chorób związanych z utratą pamięci, tak jak Don. Powstrzymanie się od włączenia 

kuchenki i piekarnika tworzy bezpieczniejsze środowisko, ponieważ mieszkańcy nie będą w 

stanie zapomnieć o wyłączeniu urządzeń i spalić się. Szczególną uwagę na szczegóły należy 

rozważyć przy podejmowaniu decyzji o układzie tych przestrzeni. Otwarta koncepcja 
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plany pięter pozwalają na mniejsze zamieszanie. Jeśli chodzi o łazienkę, to "nie powinna być 

tylko w pobliżu sypialni; wyraźna, niezakłócona ścieżka od łóżka do drzwi łazienki powinna być 

ważnym elementem projektu." (Hidad, 2018). 

Mieszkańcy domów pomocy społecznej mają możliwość rozwijania poczucia wspólnoty i 

wychodzenia z domu - niezależnie od tego, czy jest to jednoosobowa sypialnia, mieszkanie, czy 

dom - aby robić rzeczy, które kochają; idzie to w parze z ich niezależnością. Ważne jest jednak, 

aby projektanci pamiętali o ich potrzebie posiadania miejsca, w którym mogliby się wycofać, 

aby się zrelaksować i naładować (Hidad, 2018). Jak wyjaśnia Hidad w swoim artykule, Why the 

Bed and Bathroom are Key to Innovative Nursing Home Design, mieszkańcy są bardzo podobni 

do swoich młodszych odpowiedników. 

Znaczną część życia człowiek spędza w swojej sypialni, a dokładniej w swoim łóżku. Inna duża 

ilość czasu jest spędzana w łazience, gdzie większość prywatnego czasu może być rozliczana. W 

związku z tym projektant musi stworzyć przestrzeń, która daje poczucie prywatności i 

bezpieczeństwa. Zagmatwane, przypominające labirynt układy i ostentacyjne elementy wystroju, 

takie jak katedralne sufity czy jedwabne zasłony prysznicowe, byłyby uznane za nieodpowiednie 

dla większości ośrodków opieki. To środowisko powinno odzwierciedlać styl życia przeciętnego 

mieszkańca klasy średniej. 

Innym aspektem do rozważenia przy projektowaniu tych przestrzeni jest włączenie 

rodzin (LeVine, 2021). Członkowie rodziny są krytycznym aspektem udanej przeprowadzki do 

nowego miejsca, bez względu na wiek i okoliczności. Możliwość bycia otoczonym przez 

bliskich w tym notorycznie stresującym dla seniora czasie jest bardzo korzystna dla ich zdrowia 

psychicznego i emocjonalnego samopoczucia. Otrzymują również aktualizacje na temat swoich 

bliskich za pośrednictwem wyszkolonych pielęgniarek i asystentów pielęgniarskich, jak 

pielęgniarka Dona i Jill, Amelia, planowała zrobić (Kelley, 2021). Na szczęście dla nich i ich 

rodziny, Amelia była w pobliżu, aby zauważyć ten znak. Gdyby jednak Jill była jedyną osobą, 
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która go zauważyła i zignorowała, ośrodek stałby się niebezpieczny dla Dona, gdyby jego 

demencja postępowała. Projekt 
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Zespoły są często zatrudniane do stworzenia całego kampusu lub renowacji całego budynku, ale 

ważne jest, aby zrozumieć klienta i aby klient zrozumiał środowisko dla maksymalnej 

efektywności. Źle umieszczony mieszkaniec może spowodować, że poczuje się zbyt ograniczony 

w ośrodku opieki nad pamięcią lub niebezpieczny z powodu zbyt łagodnego traktowania w 

ośrodku wspomaganego życia, ponieważ, "każda opcja opieki nad seniorami jest zaprojektowana 

w celu zaspokojenia różnych potrzeb" (Bemis, 2019). W projektowaniu tych kampusów należy 

również zwrócić uwagę na projektowanie przestrzeni społecznych. Oczywiście, ten element 

projektu ucieleśnia zupełnie nowe kryteria do spełnienia, z których wszystkie obejmują 

wymagania ADA, kody budynków, wpływy regionalne, budżet itp. 
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W 2015 roku Don mieszkał jeszcze przez 

trzy lata w swoim apartamencie Memory 

Care. To był tylko apartament, z sypialnią, 

łazienką i stołem, przy którym on i Jill grali 

 czasem w karty przy którym. 

 Mieszkanie Dona jego studio 

miało  nowoczesne wykończenie, w 

tym kontrastowe podłogi i ściany oraz 

bogate oświetlenie; jego skrzydło ośrodka 

było oznaczone kolorem 

pomarańczowym, aby ułatwić orientację 

jemu i jego rodzinie. Co dziwne, studio 

było dla Jill przytulne. To była 

odpowiednia ilość miejsca dla nich 

dwojga i ich popołudniowych wizyt. Być 

może miało to również coś wspólnego z 

odpowiednimi wysokościami  i 

STO. 

ŁAŹ

NIA 

LIVING 
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WEJŚ

CIE ŁÓŻ

KO 

CARE| 2015 R. 
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 grab bars przeznaczonych  to 

accommodate wózek inwalidzki .

 które ułatwiły jej życie. 
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Mieszkanie z opieką nad pamięcią 

Przez następne kilka lat Jill powoli obserwowała, jak Don zapomina o swoim życiu. 

Złamało jej to serce, a ona trzymała się go tak długo, jak tylko mogła. Niechętnie 

mówiła o tym swoim dziewczynom, bo wiedziała, że zaczną wprowadzać zmiany, 

których Jill by nie znosiła. I to było w porządku, na razie. Jill nie chciała, żeby Don 

czuł się jak więzień w Memory Care Living. To było urocze miejsce do życia, z 

przyjaznym personelem i pięknymi pomieszczeniami mieszkalnymi, ale zdecydowanie 

zbyt ograniczające dla kogoś, kto dopiero doświadczał początkowych oznak demencji. 

Pierwszy raz, kiedy Don zapomniał o Jill, był poranek w kwietniu 2015 roku. Jill 

obudziła się, aby zobaczyć, że jej mąż nie był w łóżku, ale w ich łazience, ubrany w 

swoje najlepsze khaki i button down. Jill zapytała, co to za okazja, a Don wyjaśnił jej, 

że musi wyglądać najlepiej dla najpiękniejszej nieznajomej w jego łóżku. Może, 

powiedział jej, jeśli będzie wyglądał choć w połowie tak dobrze jak ona, da mu szansę 

i pozwoli się zabrać na czekoladowego shake'a do Lou's na rogu. Czy znała to 

miejsce? Oczywiście, że tak. Ale Lou's był na rogu Dawson Street i Sheila Circle i 

zakończył działalność w 1947 roku. Don cofnął się do roku '45, kiedy to zaprosił ją na 

pierwszą randkę. Przynajmniej wiedziała, że zrobiłby to wszystko jeszcze raz, gdyby 

dano mu szansę. Zgodziła się na uścisk dłoni, bo ona też by to zrobiła. 

W lipcu Don już się zadomowił w swoim nowym mieszkaniu dla pacjentów z demencją. 

W budynku było tylko jedno piętro, a każde wyjście było oznaczone czerwonymi 

klamkami, znakami wyjścia, alarmami i rampami, by pomieścić osoby na wózkach 

inwalidzkich. Don nie był, nadal mógł się swobodnie poruszać, ale Jill bolały kolana, 

kiedy chodziła, i większość czasu spędzała na wózku, kiedy przychodziła go odwiedzić. 

Wprowadziła się do apartamentu, który jej córka miała w swoim nowym domu, 

zaledwie 15 minut od Dona i ich starego, wspomaganego mieszkania. Tam miała taką 

samą pomoc jak wcześniej, z pielęgniarką, Jamie, która pomagała jej się kąpać i brać 

leki, a jej córka przygotowywała domowe posiłki i zaplatała jej włosy w nocy. 

Uwielbiała być znowu tak blisko z córką i móc codziennie widywać dwoje swoich 

wnuków, ale strasznie brakowało jej Dona. Odwiedzała go każdego popołudnia z 

pomocą Jamiego, który ją zabierał. 

Personel w nowej placówce Dona był tak miły i pamiętał ją po imieniu za każdym 

razem, gdy do niej przychodziła. Nawet recepcjonistka została przeszkolona w 

zakresie rozpoznawania oznak demencji i pomagania w sytuacjach, gdy pensjonariusz 

miał problemy z pamięcią. Mówiąc zupełnie szczerze, Jill podobał się ten obiekt. Było 

w nim tyle światła, że nawet zimą, kiedy słońce zachodziło o piątej po południu, 

budynek pozostawał oświetlony, jakby w środku był dzień. Wszystkie krany były takie 

jak u niej w domu, jednouchwytowe, żeby osoby z artretyzmem, jak ona, mogły z 

łatwością z nich korzystać. Wszystko było tu też oznaczone kolorami. Po raz pierwszy 

rozpoznała to, kiedy przyszła z Donem i jej córkami na wycieczkę, aby sprawdzić, czy 

Don może tu zostać. "Pomarańczowe skrzydło to miejsce, gdzie przebywają wszyscy 

mieszkańcy tacy jak Don" - wyjaśnił przewodnik. Potem zauważyła wspólny motyw 

pomarańczowy. Wydawało się to być znakiem, że to miejsce jest odpowiednie dla 

Dona, ponieważ przypominało jej ich niebieskie mieszkanie z '75 roku, kiedy 

dziewczynki poszły rozpocząć swoje własne życie. 

Don żył jeszcze przez trzy lata w swoim apartamencie Memory Care, jeśli można go 

tak nazwać. To był tylko apartament, z sypialnią, łazienką i stołem, przy którym on i 

Jill grali czasem w karty. Co dziwne, dla Jill było to przytulne. W sam raz dla nich 

dwojga i ich popołudniowych wizyt. To mogło mieć również coś wspólnego z 
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zrobić z odpowiednimi wysokościami i nadmiarem grab bars, aby pomieścić jej wózek 

inwalidzki, który ułatwił jej życie. 

Jill robiła co mogła, żeby ćwiczyć pamięć Dona, wieszając w jego pokoju zdjęcia ich 

rodziny i świąt, które spędzali razem. Grała z nim w karty pamięci i oboje śmiali się, 

gdy żaden z nich nie mógł sobie przypomnieć, które karty do siebie pasują. Słuchali 

muzyki, która przenosiła ich oboje do czasów młodości, niezależnie od tego, czy Don 

uznawał ją za przeszłość, czy nie. Przeżyli razem wspaniałe życie i Jill wiedziała, że 

Don zgodziłby się nawet w te dni, kiedy potrzebował pomocy w przypomnieniu sobie, 

kim byli najbardziej kochani ludzie w jego życiu. Jill była dumna, że nazywa go swoim 

mężem, a jeszcze bardziej, że jest jego żoną. 

"Podczas gdy ośrodki opieki nad osobami starszymi skupiają się na zabawie 

mieszkańców, ośrodki opieki nad pamięcią oferują zajęcia dostosowane do specyficznych 

potrzeb poznawczych osób z demencją" (Kelley, 2021). Ośrodki opieki nad pamięcią starają się 

ćwiczyć wspomnienia mieszkańców, aby nie dezorientować ich dalej; rzeczy takie jak muzyka z 

ich młodości, gry karciane i puzzle lub oglądanie starych zdjęć rodzinnych może przypomnieć 

im o ich życiu. Małe przestrzenie i intymne ustawienia z sąsiadami i personelem są bardzo 

korzystne w utrzymaniu poczucia spokoju i normalności dla mieszkańców, jak również 

pomagają w orientacji. Najlepiej ilustruje to projekt Green House, gdzie celem organizacji jest 

stworzenie domów dla mieszkańców, w których będą pielęgnowani i pozwolą się godnie starzeć, 

w przeciwieństwie do spędzenia reszty życia jako więźniowie szpitala. 10-12 sypialni oraz 

wspólna przestrzeń obejmująca jadalnię i salon są uwzględnione w wysiłkach zmierzających do 

stworzenia poczucia domu (The Green House Project, 2021). 

Wayfinding, mówiąc najprościej, odnosi się do tego, jak ludzie znajdują drogę w 

przestrzeni (Davis, Weisback, 2016). W ośrodkach opieki nad pamięcią jest to ważne dla 

dobrego samopoczucia mieszkańców, ponieważ pomaga uniknąć obcości, dezorientacji lub 

dezorientacji w otaczającym ich środowisku. W swoim artykule autorzy Davis i Weisbeck 

wyjaśniają skutki złego wayfindingu lub jego ogólnego braku i zauważają: 
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. . mieszkańcy mieli problemy ze zlokalizowaniem "własnych mieszkań, publicznych lub 

prywatnych łazienek, głównego pokoju aktywności, jadalni oraz stołu i siedziska w 

jadalni." Tak więc, osoby mieszkające w tych rezydencjach miały trudności z 

zaspokojeniem swoich najbardziej podstawowych potrzeb snu, jedzenia, socjalizacji i 

toalety. Bez interwencji, problemy z wayfindingiem mogą doprowadzić osobę do 

poważnego spadku niezależności i funkcji, wraz z utratą godności i zdrowia. (2016) 

Projektanci mogą być poproszeni o stworzenie wskazówek dla mieszkańców we wszystkich 

miejscach, ale szczególnie w domach seniora, a nawet bardziej szczegółowo w domach opieki. 

Dodanie akcentującego oświetlenia do pomnika na skrzyżowaniu korytarzy, użycie innego 

materiału podłogowego wokół publicznych wejść, czy zaoferowanie pudełek pamięci 

wypełnionych osobistymi zdjęciami i rzeczami to przykłady tego, jak projektanci mogą mieć 

bezpośredni wpływ na dobre samopoczucie mieszkańców i ich doświadczenia; każdy z tych 

przykładów działa w celu stworzenia punktu orientacyjnego, że tak powiem, rozpoznawalnego 

dla mieszkańców, którzy identyfikują, gdzie są w kampusie. Może to być zestawione z długimi 

korytarzami pozbawionymi różnych kolorów lub detali architektonicznych, które wskazują, 

gdzie ktoś jest w budynku. Te wysiłki mogą pomóc mieszkańcom rozpoznać, gdzie się znajdują, 

a tym samym uniknąć dezorientacji. 

Podobnie jak w domach pomocy społecznej, budynki opieki nad osobami starszymi 

wykorzystują wytyczne ADA - rampy, poręcze, wysokość stosu - w miejscach publicznych, 

takich jak jadalnie. W przestrzeniach prywatnych, uniwersalne projektowanie jest ponownie 

wdrożone w przestrzeniach kolanowych i wysokościach lad. Te obiekty są jednak zupełnie inne. 

Jak zauważyła Jill, w ośrodkach opieki nad pamięcią jest znacznie więcej zabezpieczeń, 

ponieważ mieszkańcy mogą błądzić i gubić się z powodu zamieszania związanego z ich 

obecnością. Wyjścia są alarmowane, a mieszkańcy postępują zgodnie z harmonogramem, który 

pomaga utrzymać ich w rozpoznawalnej rutynie. Jak wspomina Kelley, ten rodzaj 
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ale dla mieszkańców domów opieki i ich rodzin, te dodatki bezpieczeństwa mogą przynieść ulgę 

wszystkim zainteresowanym (2021). 

Projektanci muszą wziąć na siebie odpowiedzialność przy tworzeniu miejsc opieki nad 

chorymi na demencję i uwzględnić te dodatkowe funkcje obiektu. Badania nad 

bezpieczeństwem, edukacja w zakresie opieki nad osobami z demencją, zrozumienie zasad 

orientacji w terenie i sposobów cichego podpowiadania ludziom to elementy, które należy 

zbadać przy projektowaniu takiej społeczności. 

Wniosek 

Projektowanie ciągle się zmienia i ewoluuje wraz z upływem czasu. Gdy ludzie się 

starzeją, ważne jest, aby ich przestrzeń zmieniała się wraz z nimi, tak aby nadal była dostępna i 

służyła im w ich obecnym stanie umysłu i ciała. W społecznościach senioralnych - które mogą 

obejmować życie niezależne, wspomagane i z pamięcią - każdy etap życia i funkcjonalności 

mieszkańca musi być zrozumiany do tego s t o p n i a ,  że jego dom może być zmodyfikowany 

tak, aby spełniał jego potrzeby. Może się to objawiać modyfikacją materiałów, wysokości 

powierzchni, grubości, detali architektonicznych, planowania przestrzeni i wielu innych 

elementów. Projektanci powinni być wykształceni w zakresie etapów życia, funkcjonalności, 

prawa cywilnego i organizacji lub innych wysiłków, które dążą do poprawy jakości życia w 

społeczności osób starszych. Obowiązkiem projektanta jest stworzenie przestrzeni, która służy 

mieszkańcowi w każdym przypadku, ale szczególnie w przypadku seniorów. Specjalizacje, 

certyfikacje, nagrody i konferencje, takie jak Certified Healthcare Interior Designer (CHID), 

Built Environment Network (BEN) czy Environmental Standards Council (ESC), przyczyniają 

się do czerpania korzyści z dziedziny Design for Aging (CHD, 2017) (AAHID, n.d.). Dążenie do 

lepszego zrozumienia tematu nadal napędza badania, które nie tylko sprzyjają wzrostowi pola 

projektowania dla starzenia się, ale także sprzyjają dostatniej społeczności poprzez opiekę u 

schyłku życia. 
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