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1.WSTĘP 
 

Starzenie się ludności Polski jak i całej Europy jest ważnym aspektem społecznym. 

Definiuje się je jako proces zwiększania się udziału ludności w starszym wieku w ogólnej 
liczbie ludności. Ważnym jest więc, aby zapewniać takim osobom odpowiednią przestrzeń  
i warunki do utrzymania satysfakcjonującego stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej. 
Wychodząc naprzeciw problemom seniorów powstała koncepcja stworzenia przestrzeni 
rekreacyjno-rehabilitacyjnej uwzględniająca szereg problemów , z którymi zmaga się ta grupa 
osób, a więc problemy ze wzrokiem, poruszaniem się, koordynacją ruchową, siłą.  
 

2. UZASADNIENIE KONCEPCJI 
 

Na podstawie statystyk przewiduje się, że do roku 2060 drastycznie zmniejszy się liczba 
ludności w Polsce, a liczba ludzi w wieku produkcyjnym zmniejszy się niemal o połowę – 
niecałe 50 % udziału. Wzrośnie natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym – z około 
 18 % obecnie do  blisko 40 % w roku 2060 [1].  
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Dlatego też starałam się odnaleźć rozwiązanie tego problemu w stworzonej pracy licencjackiej
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Skoro społeczeństwo się starzeje należy projektować budynki czy wnętrza bez barier, 
które będą całkowicie przyjazne seniorom. Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Niemcy, Japonia 
to kraje,które od dawna mierzą się z problemem starzejącego się społeczeństwa.Niestety 
w Polsce takich miejscjest tak naprawdę niewiele. Potrzeby seniorów należy bowiem 
rozpatrywać pod wieloma kątami. Na szczególną uwagę zasługują dwa rodzaje oczekiwań: o 
charakterze psychospołecznym, a więc potrzeba wykonywania społecznie użytecznych 
działań, uznania za część społeczeństwa, grupy i odgrywania w niej określonej roli, potrzeba 
wypełnienia większości czasu w satysfakcjonujący sposób, konieczność stwarzania okazji do 
auto ekspresji oraz poczucia dokonań, czy potrzeba odpowiedniej stymulacji psychicznej i 
umysłowej. Druga grupa ma natomiast charakter fizyczny. Jednym z ważniejszych 
czynników łagodzących wpływ wieku jest odpowiednia aktywność ruchowa oraz dieta. 
Niewiele miejsc umożliwia seniorom skorzystanie z urządzeń specjalnie dla nich 
przystosowanych, dzięki którym osoba taka może poznać stan swojego zdrowia i kondycji 
ruchowej.  

Zadanie budynku przyjaznego seniorom odnosi się do stworzenia takiej przestrzeni 
publicznej, która sprosta wyżej wymienionym wymaganiom,a więc 
potrzebompsychospołecznym oraz fizycznym. 
 
2.1. Opis rozwiązań projektowych  
 

Przestrzeń rekreacyjna  projektu odpowiadać ma spełnieniu potrzeb psychospołecznych, 
natomiast przestrzeń rehabilitacyjna – aktywności ruchowej i związanej z nią problematyką. 
W projekcie zastosowano rozwiązania takie jak dostosowanie traktów komunikacyjnych do 
bezproblemowego poruszania się po nich osób niepełnosprawnych ruchowo, niedowidzących 
lub osób z demencją, zastosowanie wind oraz podnośników, zastosowanie odpowiednich 
oznaczeń informujących o różnicy poziomów lub schodach [2]. 

 
3.WNIOSKI  
 

Aspekt projektowy przestrzeni dla seniorów ma pozwolić osobom starszym na ułatwienie 
integracji, przynależności do danego społeczeństwa, chęci pomocy innym , aktywności 
ruchowej i myślowej, a co za tym idzie mobilności i lepszego zdrowia, bez wyłączenia ich z 
życia społecznego.Podczas pracy zauważono jednak potrzebę na dodatkowe pomieszczenia 
takie jak np. basen kryty czy sauna, aczkolwiek budynek nie spełnia odpowiednich 
wymogów. Założenia te powinny zostać uwzględnione przy takich koncepcjach. 
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