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Parki i place zabaw 

Tereny zielone są niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia, zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. O ich 

znaczeniu przekonaliśmy się szczególnie podczas pandemii. Wiele badań dowiodło, że życie w pobliżu terenów 

zielonych ma bardzo korzystny wpływ na mieszkańców, którzy rzadziej cierpią z powodu problemów zdrowotnych 

niż osoby mieszkające w okolicy pozbawionej takich terenów. 

Seniorzy bardzo lubią chodzić do parków i mieć bezpośredni kontakt z naturą. Dlatego dostęp do terenów zielonych 

i ich jakość to jedne z najważniejszych cech środowiska przyjaznego dla osób starszych. Odległość do parku nie 

powinna przekraczać 15 minut spacerem. Dostępność nie oznacza jednak tylko bliskości terenów zielonych do miejsca 

zamieszkania, ale także bezpieczną i łatwą drogę do nich. Wielkość parków również ma znaczenie. W gęsto 

zabudowanych obszarach tereny zielone są często niewystarczające dla potrzeb mieszkańców. Jest to problem wielu 

dużych miast. 

Kolejnym rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, myśląc o parkach i placach zabaw, jest ich jakość. Nie wystarczająca 

dbałość o utrzymanie, brak toalet i nieodpowiednie miejsca do siedzenia zniechęcają wiele osób do odwiedzania tych 

miejsc. Nierówne chodniki stanowią zagrożenie dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ale także dla biegaczy i dzieci. 

Kwestie są uwzględniane w wielu  wytycznych i zestawach narzędzi dotyczących parków przyjaznych dla osób 

starszych. Mają one na celu zapewnienie ogólnego zrozumienia różnych elementów składowych parku przyjaznego 

dla osób starszych i ich znaczenia. Bardzo dobrym przykładem jest zestaw narzędzi dla parków hrabstwa Miami-Dade, 

który można pobrać tutaj: agefriendlymiami.org/parkstoolkit 

W czasach zmian klimatycznych nie należy zapominać o znaczeniu drzew i terenów zielonych w miastach, ponieważ 

obniżają one temperaturę i mogą pochłaniać nadmiar wody podczas deszczów nawalnych. Jest to istotne dla miast, 

w których wyspy ciepła i ulewne deszcze stają się coraz częstszym zjawiskiem.  

 

Na kolejnych stronach przedstawiono przykłady dobrych praktyk, pokazujących  działania wspierające postacie z Gry 

edukacyjnej BIG na terenie parków i placów zabaw: 

▪ Pole namiotowe, Portugalia (Waldemar) 

▪ Ogród sensoryczny dla osób z demencją, Westcliff-on-Sea, Essex (Ewa) 

▪ Ogród doświadczeń i ćwiczeń, Holandia, różne miejsca (Ewa) 

▪ Ławka dla osób starszych lub niepełnosprawnych, Polska (Denis) 

▪ Ruchome krzesła, Paryż (wszystkie postacie) 

▪ Street art, Warszawa (Peter, nastolatek) 
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POLE NAMIOTOWE DLA SAMOTNYCH RODZICÓW 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Park Cerdeira, Gerês, Portugalia. 

 

OPIS OGÓLNY 

Coraz więcej rodziców chce podróżować ze swoimi dziećmi i chce spędzić z nimi czas na łonie natury. Szukają więc 

miejsc, które spełniłyby potrzeby ich i ich dzieci. Wielu z nich ma obawy i wątpliwości dotyczące sanitariatów czy 

ścieżek dostosowanych do wózków dziecięcych. Dobre i zdrowe jedzenie dla nich i ich dzieci oraz możliwość 

odpoczynku to cechy, których szczególnie poszukują młodzi rodzice. 

Kempingi wydają się dobrym rozwiązaniem, ponieważ znajdują się w otoczeniu przyrody, mają łatwy dostęp i niskie 

ceny. Cerdeira Park w Gerês, w Portugalii, spełnia wszystkie powyższe wymagania. Rodzice, którzy nie chcą mieszkać 

w namiotach, mogą wynająć pokoje rodzinne z wszelkimi udogodnieniami i dużą dozą prywatności. Dla tych, którzy 

chcą przebywać bezpośrednio na łonie natury, przygotowano łazienki unisex, w których rodzice mogą na przykład 

zmienić pieluchy swoim dzieciom. Na kempingu znajduje się minimarket, w którym można kupić podstawowe artykuły 

spożywcze. Wszystkie pomieszczenia są dostępne pod względem architektonicznym (co ułatwia poruszanie się 

osobom na wózkach inwalidzkich lub rodzicom korzystającym z wózków dziecięcych). Kemping oferuje zajęcia dla 

dzieci na niedawno odnowionym placu zabaw. Plac zabaw jest bezpieczny i znajduje się w pobliżu restauracji, co 

oznacza, że rodzice mogą obserwować zabawę swoich dzieci podczas odpoczynku, a także cieszyć się prywatnością, 

spokojem i czasem wolnym. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Park Cerdeira, Gerês, Portugalia. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Prywatny. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Przebywanie na łonie natury wspiera prawidłowy rozwój  dzieci i niemowląt, zaś rodzicom pozwala cieszyć się 

odpoczynkiem i czasem wolnym. Dzieci lubią ruch liści i drzew.. Ponadto kemping w pięknym otoczeniu przyrody jest 

idealnym miejscem na spacer z wózkiem i relaksującą drzemkę dziecka. Lekki wiaterek, promienie słońca, zapach 

każdej rośliny, odgłosy zwierząt mogą dostarczyć niemowlętom informacji sensorycznych, które zostaną zachowane 

w ich pamięci i przetworzone podczas nauki języka. Dzieci rozwijają większość najbardziej podstawowych 

umiejętności motorycznych do piątego roku życia, a dokładniej w pierwszych miesiącach życia. Dlatego spędzanie 

dużej ilości czasu na świeżym powietrzu wzmacnia ich mięśnie, kości i ogólnie ciało, co ułatwia rozwój motoryczny. 

Wreszcie, przebywanie na otwartej przestrzeni i w pobliżu natury wyostrza ich ciekawość i daje solidne podstawy do 

nauki. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 
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Koncepcja jest skalowalna i może służyć jako inspiracja dla innych implementacji. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

Lista zajęć dla dzieci ułatwiająca rodzicom planowanie. Dostosowano przestrzeń i zapewniono łatwy dostęp do zajęć 

z odpowiednim wyposażeniem. Stworzono pokoje rodzinne oraz łazienki przystosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Otwarto minimarket, by umożliwić zakupy podstawowych produktów spożywczych. 

Zaprojektowano bezpieczny plac zabaw z miejscem dla rodziców, którzy mogąsię zrelaksować, obserwując bawiące 

się dzieci. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Powstała przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich grup wiekowych. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Pole namiotowe działa. Jest chętnie odwiedzane i polecane przez klientów. Posiada również różne certyfikaty, które 

świadczą o jego celu, czyli integracji społecznej. 

 

SOURCE 

https://parquecerdeira.com/ 
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OBRAZY 

 

Zdjęcie 1: Źródło: https://parquecerdeira.com/galeria/ 

 

 

Zdjęcie 2: Źródło: https://parquecerdeira.com/galeria/ 
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OGRÓD SENSORYCZNY DLA OSÓB Z DEMENCJĄ, WESTCLIFF-ON-SEA, ESSEX 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Westcliff-on-Sea, Essex, Wielka Brytania 

 

OPIS OGÓLNY 

Wykonany na zamówienie ogród sensoryczny został zaprojektowany specjalnie z myślą o osobach cierpiących na 

demencję i uwzględniał możliwe upośledzenia i ograniczenia, które mogą pojawić się u tych osób.  

"(...) stworzono osiem ścieżek bez ślepych zaułków, łączących wszystkie części ogrodu z centralną linią, tworząc 

bezpieczne środowisko i ograniczając dezorientację mieszkańców (cierpiących na demencję). Schemat nasadzeń został 

zaprojektowany w oparciu o koło kolorów, aby ułatwić mieszkańcom identyfikację poszczególnych części ogrodu. Wokół 

ogrodu stworzono wiele miejsc do siedzenia, aby zapewnić pacjentom bezpieczeństwo oraz miejsce do spotkań 

towarzyskich, relaksu i rozmów z rodziną i przyjaciółmi. W projekcie uwzględniono także strefę aktywności, w której 

można uprawiać warzywa bez  pochylania się oraz warsztaty malowania i drobnych prac ręcznych. W strategicznych 

miejscach umieszczono inne przedmioty, które zapewniają stymulację i korzyści psychologiczne, takie jak metalowe 

rzeźby z kwitnącymi różami, które oznaczają wejścia i wyjścia, skrzynkę pocztową i przystanek autobusowy, które 

przywołują wspomnienia, oraz wodotryski, które tworzą miejsca spokoju i refleksji. 1"  

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Zaprojektowany na zamówienie przez Cube 1994 Ltd. ogród sensoryczny, który ma pomóc osobom cierpiącym na 

demencję.  

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Jest to projekt finansowany przez rząd Wielkiej Brytanii, którego budżet wynosi 275 645 funtów. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Przyroda, parki, ogrody mogą przyczynić się do dobrego samopoczucia i zdrowia ludzi. Zapewniają korzyści fizyczne, 

poznawcze i społeczne oraz oferują możliwości stymulowania każdego zmysłu. Starannie zaprojektowane ogrody 

mogą poprawić jakość życia ludzi i wpłynąć na ich zachowanie. Ten przykład dobrej praktyki pokazuje, jak interwencje 

w środowisku fizycznym mogą pomagać ludziom na różnych poziomach, promując aktywność fizyczną, uruchamiając 

wspomnienia, pomagając uniknąć pomyłek podczas szukania drogi lub relaksując się w samotności lub w grupie. 

Ogród ten został laureatem nagrody BALI National Award 2014.  

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

 

1 https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden 
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Pomysły na aranżację ogrodu mogą być wykorzystane w każdym prywatnym lub publicznym ogrodzie. 

WDROŻENIE  

Co zostało zrobione i jak? 

Angela Rippon OBE oficjalnie otworzyła ogród 23 maja 2014 roku. Ogród został opisany jako krajowy przykład 

doskonałości w opiece nad chorymi na demencję. Kompletny projekt ogrodu i usługi budowlane zostały dostarczone 

i wykonane przez Cube 1994 Ltd.  

WYNIKI  

Co wynikło z tych działań? 

Ogród jest regularnie ogólnodostępny dla pacjentów z demencją. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

To może być powtarzające się działanie. 

ŹRÓDŁO 

https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/ 

 

ZDJĘCIA 

 

 

Zdjęcie 3: Źródło: https://www.cube1994.com/portfolio/bali-award-winning-sensory-dementia-garden/ 
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ŁAWKA DLA OSÓB STARSZYCH I Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Polska Firma: Puczyński 

 

OPIS OGÓLNY  

Ławka została zaprojektowana w innowacyjny sposób, który sprzyja integracji. Ma wydzielone miejsce dla osób na 

wózkach inwalidzkich. Oparcie tej części ławki może być używane przez wszystkich jako stlik. W ten sposób nawet 

osoby niepełnosprawne mogą cieszyć się spotkaniem z innymi ludźmi i/lub wykonywać z nimi jakieś czynności. Taka 

elastyczność to wielka zaleta tej ławki. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy?  

Ławka została zaprojektowana w 2008 roku.  

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Jest to działanie prywatne. Ławka została zaprojektowana i jest produkowana przez firmę rodzinną "Puczyński", która 

specjalizuje się w produkcji i projektowaniu mebli ulicznych. Firma posiada unikatową linię produktów dla seniorów i 

osób z niepełnosprawnościami. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Rosnące zapotrzebowanie na produkty promujące integrację i odpowiadające na rosnące potrzeby starzejącej się 

populacji nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach europejskich. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)?   

Ławka jest eksportowana do wielu innych krajów europejskich. 

 

WDROŻENIE  

Co zostało zrobione i jak?  

Projektanci wzięli pod uwagę potrzeby rosnącej liczby starszych użytkowników. Instytucje publiczne, które zazwyczaj 

zamawiają te ławki do miejsc publicznych, są świadome specyficznych potrzeb tej grupy społecznej oraz znaczenia 

interakcji społecznych w przestrzeni publicznej, co jest istotnym czynnikiem dla zdrowia psychicznego i fizycznego 

mieszkańców.  
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WYNIKI 

Co wynikło z tych działań?  

Ławka została zainstalowana w kilku różnych miejscach w Polsce i w innych krajach europejskich, zwiększając w ten 

sposób integracyjność i dostępność przestrzeni publicznej. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Ławka jest już w produkcji i można ją zamówić. 

 

ŹRÓDŁO:  

https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w#produkt21-04-

08 

  

ZDJĘCIA: 

  

Zdjęcie 4: Źródło: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 

 

 

Zdjęcie 5 "Źródło: https://www.puczynski.pl/products/puczynski?search.tags=%C5%82awka%2Cdla+senior%C3%B3w 
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RUCHOME KRZESŁA 

  

LOKALIZACJA, KRAJ 

Ogród Luksemburski, Paryż, Francja 

Bryant Park, Nowy Jork, USA 

i wiele innych parków...   

  

OPIS OGÓLNY 

Używanie w parkach krzeseł zamiast ławek może mieć pewne zalety. Są one często wygodniejsze i tańsze niż ławki. 

Odwiedzający, osoby w każdym wieku, mogą je przestawiać, by siedzieć bliżej siebie bądź dalej, w słońcu lub w cieniu. 

  

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy?  

To rozwiązanie zostało po raz pierwszy przyjęte przez francuski senat w połowie XIX wieku. Krzesła można było 

wynająć. Od 1974 roku są bezpłatne. Ruchome krzesła stały się popularne dzięki Williamowi H. Whyte'owi, 

dziennikarzowi i urbaniście, który opracował szereg zaleceń dla Nowego Jorku, w tym udostępnienie ruchomych 

krzeseł w parkach. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Jest to rozwiązanie publiczne. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

W latach 80. ubiegłego wieku , za radą Whyte'a wykorzystano krzesła w Bryant Park, które były używane w innym 

nowojorskim parku. Potrzeba stworzenia miejsc do siedzenia była oczywista: "Nowy Jork to trudne miasto do 

siedzenia" - powiedział William H. Whyte. 

Ponadto nastąpiła zmiana w rozumieniu i podejściu projektantów, którzy coraz częściej włączali potrzeby ludzi do 

procesu planowania.  

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

W wielu parkach można teraz znaleźć ruchome krzesła, co świadczy o tym, że podejście to okazało się skuteczne. 
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WDROŻENIE  

Co i jak zostało zrobione?  

W 1991 roku Andrew Manshel, były adwokat, został zastępcą dyrektora Bryant Park Restoration Corporation. Odegrał 

on kluczową rolę we wprowadzeniu do parku ruchomych krzeseł i innych zaleceń Williama H. Whyte'a. W kwietniu 

1992 roku w Bryant Parku było 2000 ruchomych krzesełek bistro. 

  

WYNIKI  

Co wynikło z tych działań?  

Inne instytucje, takie jak Minneapolis Park & Recreation Board czy Kenney Park w Sommerville, zastosowały to 

rozwiązanie, aby uczynić swoje parki bardziej atrakcyjnymi dla odwiedzających. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Jest to działanie ciągłe (inne parki już je realizują lub planują realizować). 

   

ŹRÓDŁA  

https://gothamist.com/arts-entertainment/how-bryant-parks-iconic-chairs-revolutionized-public-spaces 

https://www.pps.org/article/movable-seating 

https://beyondthewindowbox.wordpress.com/2015/09/02/take-a-seat/ 

https://www.sociallifeproject.org/magic-luxembourg-

gardens/#:~:text=Istnieją%20trzy%20rodzaje%20pomysłów%20na%20bycie%20%22komfortowym%22. 

https://bryantpark.org/?/blog/a-place-is-better-than-a-plan-revitalizing-urban-areas-is-best-done-through 
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ZDJĘCIA  

 

Zdjęcie 6: Źródło: Olya Kobruseva na Pexels.com 
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STREFY STREET ARTU 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Warszawa, Polska  

 

OPIS OGÓLNY  

W Warszawie od lat powstają strefy street-artu. Władze miasta wyznaczyły prawie 60 miejsc, w których artyści graffiti 

mogą legalnie malować lub rysować. Inne polskie miasta również wyznaczyły miejsca, w których artyści uliczni mogą 

legalnie malować. W ten sposób młodzi i utalentowani ludzie mogą wyrażać siebie i upiększać swoje otoczenie. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Działanie to zostało wprowadzone przez Radę Młodzieży Dzielnicy Bielany w Warszawie we wrześniu 2021 roku. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Jest to działanie publiczne organizowane przez władze lokalne 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Potrzebę wprowadzenia tego rozwiązania wyrazili młodzi mieszkańcy dzielnicy, którzy chcieli mieć miejsce do 

zaprezentowania swoich talentów i poglądów. Z drugiej strony, władze lokalne chciały mieć kontrolę nad działaniami 

młodych ludzi. Dlatego postanowiono przeznaczyć kilka ścian (budynków, murów ogrodzeniowych) w dzielnicy na 

ich działalność pod nadzorem doświadczonych artystów. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Tak. Podobne miejsca sztuki ulicznej pojawiają się w wielu miastach, ponieważ nie tylko oferują możliwość 

prowadzenia działań artystycznych, ale także mogą sprzyjać poprawie estetyki przestrzeni publicznej. 

 

WDROŻENIE  

Co zostało zrobione i jak?  

Kilka ścian i murów ogrodzeniowych w warszawskiej dzielnicy Bielany zostało przeznaczonych do malowania graffiti. 

Te budynki i ogrodzenia należą do instytucji publicznych i są zarządzane przez władze lokalne.  

 

 



GRA EDUKACYJNA: TWORZENIE ŚRODOWISK INTEGRACYJNYCH DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ 

 

17 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań?  

Młodzi ludzie o podobnych zainteresowaniach zostali włączeni do społeczności lokalnej. Dodatkową korzyścią jest 

to, że wiele z tych rysunków pozytywnie wpływa na wygląd środowiska, w którym się znajdują. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Tak, działanie trwa i są plany dodania kolejnych ścian, na których będzie można malować lub rysować graffiti.  

 

ŹRÓDŁA  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848 

 

ZDJĘCIA  

 

Zdjęcie 7: © Agnieszka Cieśla 

  

https://warszawa.naszemiasto.pl/bielany-urzad-dzielnicy-bielany-zaprasza-milosnikow-street/ar/c1-589848
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Mieszkania 

Mieszkanie jest podstawową potrzebą i prawem człowieka. Jakość warunków mieszkaniowych w dużym stopniu 

decyduje o naszym samopoczuciu. W czasach gwałtownego wzrostu cen mieszkań zapewnienie dobrych warunków 

życia wszystkim, a zwłaszcza grupom wrażliwym i mniej zamożnym, staje się coraz trudniejsze.  

Według Eurostatu w 2020 roku 17,5% populacji UE żyło w przeludnionych gospodarstwach domowych.2 Oznacza to, 

że ich domy były zbyt małe w stosunku do ich potrzeb. Uważa się, że dana osoba mieszka w przeludnionym 

gospodarstwie domowym, jeśli nie posiada ono minimalnej liczby pokoi, tzn:  

▪ jeden pokój dla gospodarstwa domowego; 

▪ jeden pokój na parę w gospodarstwie domowym; 

▪ jeden pokój dla każdej osoby w wieku 18 lat lub więcej; 

▪ jeden pokój na parę osób tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat; 

▪ jeden pokój dla każdej osoby w wieku od 12 do 17 lat, nieuwzględnionej w poprzedniej kategorii; 

▪ jeden pokój na parę dzieci w wieku poniżej 12 lat.3 

Wiele rodzin boryka się z problemami wynikającymi z życia w przepełnionych mieszkaniach. Tak jest również w 

przypadku dwóch bohaterów Gry BIG: Petera i Waldemara. Dobrze zaprojektowane wnętrza mogą w pewnym stopniu 

pomóc. Na szczęście powstają nowe modele zapewniania mieszkań, które pomagają mniej zamożnym rodzinom 

wprowadzić się do domów spełniających ich potrzeby. 

Dobre warunki mieszkaniowe są również istotne dla zdrowia i dobrego samopoczucia osób starszych. Szacuje się, że 

połowa wypadków, którym ulegają osoby starsze, ma miejsce w ich domach, a najbardziej niebezpiecznymi miejscami 

są łazienki i kuchnie.  

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak uczynić domy bezpieczniejszymi, bardziej funkcjonalnymi, wygodnymi i 

łatwiejszymi w utrzymaniu, gdy starzejemy się w miejscu zamieszkania, zapraszamy na jedno ze szkoleń projektu 

Hands on SHAFE: "Dom przyjazny dla osób starszych": 

https://hands-on-shafe.eu/en/unit/HoS_TU_built_02_enIn  

Poniżej przedstawiono kilka dobrych przykładów działań wspierających bohaterów gry BIG w dążeniu do poprawy ich 

warunków mieszkaniowych: 

▪ Knarrenhof - małe wspólnoty mieszkaniowe dla samodzielnych seniorów (Denis) 

▪ Cohousing dla osób z demencją (Demenz WG) (Ewa) 

▪ Huis Assendorp (Dom Assendorp), międzypokoleniowa wspólnota mieszkaniowa (Piotr z rodziną, 

Waldemar z córką Denis) 

▪ Osiedle dla samotnych matek 'Mommunes' (Anna, kobieta w ciąży) 

▪ Dobre praktyki w tworzeniu środowisk przyjaznych dzieciom i rodzicom (Waldemar) 

▪ Dobre praktyki w projektowaniu dla osób z demencją i utratą wzroku (Ewa) 

 

  

 

2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing&oldid=569706 

3 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Overcrowding_rate 
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KNARRENHOF - MAŁE WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE DLA SAMODZIELNYCH 

SENIORÓW 

 

LOKALIZACJA 

Holandia 

 

OPIS OGÓLNY  

Knarrenhof to przedsiębiorstwo społeczne, które tworzy małe wspólnoty mieszkaniowe dla seniorów.Ideą przewodnią 

jest wewnętrzny dziedziniec, wokół którego znajdują się mieszkania. Zgodnie z koncepcją, osoby  mogą żyć 

niezależnie i starzeć się w miejscu zamieszkania, ponieważ mogą sobie wzajemnie pomagać i towarzyszyć w potrzebie.  

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Knarrenhof został założony przez przedsiębiorcę społecznego Petera Praka w 2011 roku. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Knarrenhof jest inicjatywą prywatną. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Oczekuje się, że coraz więcej osób starszych będzie starzeć się w miejscu zamieszkania. W Holandii w ostatnich latach 

wycofano z użytku wiele domów opieki, tworząc lukę między starzeniem się w miejscu zamieszkania, a opieką 

instytucjonalną. Większość osób starszych, zwłaszcza tych, które żyją samodzielnie, nie potrzebuje stałej opieki i 

wsparcia. Jednak starzenie się w miejscu zamieszkania może prowadzić do skrajnej izolacji i osamotnienia. Wiele 

inicjatyw związanych z budownictwem mieszkaniowym oferuje alternatywną formę starzenia się w miejscu 

zamieszkania, w której nacisk kładzie się na budowanie wspólnoty mieszkańców. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

 Knarrenhof, lub podobna inicjatywa, może być zapoczątkowana w każdym miejscu. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

Przedsiębiorstwo społeczne działa na zasadzie zbiorowego, prywatnego zamówienia złożonego przez grupę 

przyszłych mieszkańców, którzy wspólnie finansują i kształtują rozwój budynku mieszkalnego, w którym będą 

mieszkać.  
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WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

W całym kraju powstało już kilka takich wspólnot.  

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Działanie jest rozwijane, powstają nowe wspólnoty. 

 

ŹRÓDŁO 

Knarrenhof® - Hét alternatief voor mantelzorg - Knarrenhof.nl  

 

ZDJĘCIA 

 

Zdjęcie 8: Źródło: https://knarrenhof.nl/zwolle/ 
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COHOUSING DLA OSÓB Z DEMENCJĄ (DEMENZ WG) 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Różne miejsca, Niemcy 

 

OPIS OGÓLNY 

Wiele osób we wczesnym stadium demencji pozostaje w domu i jest pod opieką swoich bliskich. Ma to bardzo 

pozytywny wpływ na ich funkcjonowanie. Jednak kiedy upośledzenie osiąga pewien stopień ciężkości, krewni są 

przytłoczeni wysiłkiem związanym z opieką. Symptomy związane z demencją, takie jak zapominanie i dezorientacja, 

sprawiają, że codzienne czynności stają się bardziej wymagające. Ponadto, niektóre osoby dotknięte demencją mają 

tendencję do uciekania, co stwarza dodatkowe ryzyko i jest źródłem wielkiego stresu dla opiekunów. Sytuacja staje 

się coraz bardziej stresująca dla obu stron.  

Decyzja o wprowadzeniu się do domu lub wspólnoty cohousingowej dla osób z demencją może być trudna, ale może 

być jedynym rozwiązaniem zapewniającym bezpieczeństwo osobie z demencją. Chociaż przeprowadzka do takiego 

miejsca jest dużą zmianą, jest o wiele łatwiejsza niż przyjęcie do dużego domu opieki lub szpitala. W domach lub 

wspólnotach cohousingowych dla osób z demencją liczba mieszkańców nie może przekraczać 12 osób. Mieszkańcy 

mają swoje własne pokoje, w których mogą cieszyć się prywatnością. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

W Niemczech wspólnoty mieszkaniowe dla osób chorych i niepełnosprawnych psychicznie są znane od lat 70. 

Podobny trend można zaobserwować w innych krajach zachodnich. Pierwsze tego typu mieszkanie powstało w 

Berlinie pod koniec lat 90. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Cohousing dla osób z demencją może być organizowany przez podmioty prywatne lub publiczne. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Można wyróżnić trzy fazy w rozwoju cohousingu dla osób z demencją w Niemczech. W pierwszej fazie tego typu 

mieszkania były tworzone przez rodziny mieszkańców lub przez samych mieszkańców. W drugiej fazie, cohousing stał 

się częścią standardowej opieki, co zostało potwierdzone przez kraje związkowe, które wspierają cohousingi 

wspomagane. W obecnej, trzeciej fazie, formy wspomaganego współzamieszkiwania są już prawnie ugruntowane i 

odnotowują bardzo intensywny rozwój. W 2003 roku było 150 takich mieszkań, a w 2013 już 1600. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Działanie jest skalowalne. Potwierdza to szybki wzrost liczby takich mieszkań w całych Niemczech. 
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WDROŻENIE 

Co i jak zostało zrobione? 

Mieszkańcy mają swoje własne pokoje z własnymi meblami i dzielą kuchnię, pokój dzienny i łazienkę. Zalecana liczba 

mieszkańców w tego typu formie zamieszkania wynosi od 6 do 12 (w niektórych krajach związkowych 8). Ze względu 

na wysokie koszty personelu opiekuńczego na osobę, nie poleca się mieszkań z mniej niż 6 osobami.  

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Warto podkreślić, że w czasie pandemii tego typu mieszkania są znacznie bezpieczniejsze niż placówki opiekuńcze, w 

których często przebywa ponad 100 osób i gdzie wirusy rozprzestrzeniają się bardzo szybko. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

W całym kraju powstaje wiele nowych mieszkań lub domów typu cohousing dla osób z demencją, z których korzystają 

zarówno członkowie rodzin, jak i osoby dotknięte demencją. 

 

ŹRÓDŁO 

Kremer-Preiß, U. i Mehnert, T., 2014. Wohnatlas Rahmenbedingungen der Bundesländer beim Wohnen im Alter, 

Kuratorium Deutsche Altershilfe, Wüstenrot Stiftung. 
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HUIS ASSENDORP (DOM ASSENDORP) - MIĘDZYPOKOLENIOWA 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Zwolle, Holandia 

 

OPIS OGÓLNY 

W Huis Assendorp studenci i osoby starsze z różnych pokoleń żyją razem w międzypokoleniowej wspólnocie 

mieszkaniowej. Ta wspólnota mieszkaniowa ma około 150 mieszkań i kilka przestrzeni wspólnych, w tym pracownię 

artystyczną, gdzie ludzie mogą się spotykać i organizować wspólne zajęcia. 

  

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Habion, duże towarzystwo budownictwa społecznego, we współpracy z lokalną społecznością przekształciło były dom 

opieki w międzypokoleniową wspólnotę mieszkaniową. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Holenderskie towarzystwa mieszkalnictwa społecznego to prywatne przedsiębiorstwa non-profit, które pracują nad 

realizacją swoich misji społecznych. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

W Holandii istnieje długa tradycja mieszkalnictwa społecznego, a towarzystwa mieszkalnictwa społecznego 

zapewniają mieszkania osobom o ograniczonych zasobach finansowych. Niektóre towarzystwa specjalizują się w 

zapewnianiu mieszkań dla osób starszych. Oczekuje się, że coraz większa liczba osób starszych będzie starzeć się w 

miejscu zamieszkania. W Holandii w ostatnich latach wycofano z użytku wiele domów opieki, tworząc lukę między 

starzeniem się w miejscu zamieszkania, a opieką instytucjonalną. Większość osób starszych, zwłaszcza tych, które żyją 

samodzielnie, nie potrzebuje stałej opieki i wsparcia. Jednak starzenie się w miejscu zamieszkania może prowadzić do 

skrajnej izolacji. Wiele inicjatyw związanych z budownictwem zbiorowym oferuje alternatywną formę starzenia się w 

miejscu zamieszkania. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Stowarzyszenie prowadzi podobne innowacyjne procesy transformacji w innych gminach w Holandii.  

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 
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Koncepcja została opracowana w ścisłej współpracy z lokalną społecznością. Towarzystwo mieszkalnictwa 

społecznego nawiązało współpracę z lokalnym partnerem, który w razie potrzeby zapewnia mieszkańcom opiekę. 

Przyszli mieszkańcy i społeczność lokalna byli zaangażowani od samego początku w projekt i zostali zaproszeni na 

spotkanie inauguracyjne, na którym otwarcie analizowano różne okoliczności. W ramach tego procesu odbywały się 

regularne spotkania co osiem tygodni, a proces ten miał charakter iteracyjny. Podczas tych spotkań zbierano wnioski, 

przekazywano informacje zwrotne, a uczestnicy mogli pytać, co robi się z ich uwagami. Metodologia ta koncentrowała 

się na pozytywnym i wspólnym celu pracy wszystkich zainteresowanych. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Ludzie z różnych pokoleń żyją razem w bliskiej wspólnocie zaprojektowanej przez i dla samych mieszkańców. Ludzie 

mogą sobie pomagać i towarzyszyć, jeśli tego chcą lub potrzebują. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Stowarzyszenie prowadzi podobne innowacyjne procesy transformacyjne w innych gminach w Holandii, co z kolei 

może prowadzić do uruchomienia innowacyjnych inicjatyw mieszkaniowych dla osób starszych. 

 

ŹRÓDŁO 

https://www.huisassendorp.nl/ 

 

ZDJĘCIE 

 

Zdjęcie 9: Źródło: https://www.huisassendorp.nl/ons-verhaal/ 

  

https://www.huisassendorp.nl/
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MOMMUNES - COHOUSING DLA SAMOTNYCH MATEK 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Los Angeles, USA 

 

OPIS OGÓLNY 

Życie w pojedynkę jest bardzo trudne dla samotnych matek, których liczba na całym świecie szybko rośnie. Dlatego 

koncepcja cohousingu dla samotnych matek zyskuje obecnie na popularności. Wspólne mieszkanie z innymi 

kobietami, które mają dzieci, przynosi wiele korzyści, takich jak otrzymywanie i dawanie. Ponadto, dla wielu samotnych 

matek życie na własną rękę staje się zbyt kosztowne, dlatego kohabitacja staje się dla nich coraz bardziej interesującą 

opcją.  

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Pierwszy cohousing dla samotnych matek zorganizowano już w latach 60. Obecnie istnieją specjalne strony 

internetowe łączące samotne matki, które chcą zamieszkać razem. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Jest to rozwiązanie prywatne, choć w niektórych krajach mieszkania dla samotnych matek są organizowane przez 

publiczne instytucje opieki społecznej. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

W przeciwieństwie do wspólnot, które powstawały w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy to matki 

gromadziły się pod jednym dachem, aby zapewnić sobie wsparcie emocjonalne i podzielić się obowiązkami 

rodzicielskimi, dziś główną siłą napędową jest motywacja finansowa. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Tak, to jest skalowalne. Rosnąca liczba użytkowników takich stron jak https://roommateswithkids.com/ dowodzi, że 

istnieje coraz większe zapotrzebowanie na takie opcje mieszkaniowe. Większość członków grupy 'Współlokatorzy z 

dziećmi' to kobiety. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

Za każdą mamą kryje się wiele różnych historii. Jedna z nich została opisana przez Janet Hoggarth w książce 

zatytułowanej The single Mums' Mansion, wydanej w 2018 roku. 

 

https://roommateswithkids.com/
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WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Samotne matki i ich dzieci mają lepsze warunki życia, mogą dzielić się kosztami i wspierać się nawzajem. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Na całym świecie powstaje coraz więcej cohousingów dla samotnych matek. 

 

ŹRÓDŁO 

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620 

https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/ 

https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes 

 

  

https://www.amazon.pl/Single-Mums-Mansion-Janet-Hoggarth/dp/1788548620
https://www.moms.com/welcome-to-the-mommune-20-stories-from-women-who-chose-to-co-mother-their-kids/
https://www.bbc.com/worklife/article/20190827-the-single-mums-who-live-together-on-mommunes
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DOBRE PRAKTYKI W TWORZENIU ŚRODOWISK PRZYJAZNYCH DZIECIOM I 

RODZICOM 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Treehugger - Zrównoważony rozwój dla wszystkich | Shedsistence Mobile Habitat Project - Strona internetowa 

 

OPIS OGÓLNY  

Przestrzeń stworzona dla dzieci musi odpowiadać ich podstawowym potrzebom i być wystarczająco bezpieczna, aby 

uniknąć wypadków. W ostatnich latach wielu rodziców miało trudności z przystosowaniem swoich domów, zwłaszcza 

mniejszych, do potrzeb zwiększającej się rodziny i zapewnienia odpowiednich warunków dzieciom.  

Bezpieczeństwo to sprawa dla wszystkich grup wiekowych. Jeśli chodzi o przystosowanie domu do przyjęcia 

niemowląt, to oprócz środków łatwych do wdrożenia, takich jak ograniczenie dostępu do kuchni, zainstalowanie 

antypoślizgowych podłóg w miejscach wilgotnych, unikanie wysokich mebli w pobliżu okien i zabezpieczanie mebli z 

zaokrąglonymi rogami, można poczynić inne inwestycje w celu uwzględnienia udogodnień, gdy w małym mieszkaniu 

pojawia się kolejna osoba. 

Ta dobra praktyka opisuje możliwość stworzenia bezpiecznej przestrzeni w małym mieszkaniu poprzez stworzenie 

dodatkowego pomieszczenia nad kuchnią . Wymaga to pewnych prac budowlanych, ale można to zrobić łatwo i 

stosunkowo tanio. Schody, które są jednocześnie szafkami, umożliwiają dostęp na antresolę.  

W tym przypadku wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa bez ograniczania dostępu światła. Dlatego 

zainstalowano mocną siatkę, aby uniknąć ryzyka upadku. Zasłona zaciemniająca została założona, aby stworzyć dobre 

warunki do snu. Zainstalowano łóżeczko dziecięce na poddaszu, aby umożliwić wspólne spanie i jednocześnie 

zapewniono dziecku trochę miejsca do zabawy. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Shedsistence Mobile Habitat Project i Treehugger - Zrównoważony rozwój dla wszystkich - 2014 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Prywatne. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Ta dobra praktyka jest przykładem tego, jak można zaadaptować małe mieszkanie, aby stworzyć nowy pokój i 

zapewnić bezpieczne środowisko dla dziecka. Jest to ważne, ponieważ wielu rodziców chce lub musi nadal mieszkać 

w swoim mieszkaniu, które trzeba zaadaptować. Takie rozwiązanie nie wymaga dużych nakładów finansowych, a 

zapewnia bezpieczne środowisko dla dzieci. Pomysł jest praktyczny i może być rozwiązaniem w różnych sytuacjach. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 
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Koncepcja jest skalowalna i może służyć jako inspiracja dla innych implementacji. Chodzi o to, by być świadomym 

możliwości adaptacji mieszkania. 

  

WDROŻENIE 

Co i jak zostało zrobione? 

W mieszkaniu  powstała antresola, zwiększając powierzchnię użytkową i dodając nowy pkój. Pokój został 

zabezpieczony dla dzieci dzięki mocnej siatce i bramce bezpieczeństwa. Prywatność zapewniła zasłona zaciemniająca. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Powstała przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich mieszkańców. 

 

ŹRÓDŁO 

https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

https://shedsistence.com/2017/11/19/net/ 

https://shedsistence.com/ 

 



GRA EDUKACYJNA: TWORZENIE ŚRODOWISK INTEGRACYJNYCH DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ 

 

30 

ZDJĘCIA 

 

Zdjęcie 10: Źródło: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 

 

  

Zdjęcie 11: Źródło: https://www.treehugger.com/tiny-home-with-baby-shedsistence-4857673 
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GRA EDUKACYJNA: TWORZENIE ŚRODOWISK INTEGRACYJNYCH DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ 

 

32 

Restauracje/ centra handlowe 

Przestrzenie handlowe oraz usługi muszą być zaprojektowane tak, żeby były dostępne dla wszystkich. Należy brać 

pod uwagę różne, czasem sprzeczne potrzeby użytkowników. 

Według badań zakupy to ulubiona czynność osób starszych. Daje im możliwość spotkania i rozmowy z innymi 

osobami, nie tylko sprzedawcami czy sklepikarzami, ale także sąsiadami. Te kontakty zmniejszają ryzyko izolacji i 

depresji oraz są niezbędne dla zachowania dobrego zdrowia psychicznego. Jednym z głównych ograniczeń, jakie 

napotykają seniorzy podczas wychodzenia z domu, jest strach przed koniecznością skorzystania z toalety. Strach ten 

jest związany z nietrzymaniem moczu, na które cierpi wiele osób starszych. W wielu miejscach publicznych brakuje 

toalet. Na szczęście istnieją już dobre praktyki, takie jak niemiecka inicjatywa "Nette Toilette", dzięki której toalety w 

sklepach i obiektach użyteczności publicznej są dostępne dla osób starszych i innych użytkowników. 

Robienie zakupów i korzystanie z takich udogodnień jak restauracje może być trudne dla osób z demencją i ich 

opiekunów. Osoby z demencją mogą się zgubić. Mogą zapomnieć zapłacić i próbować wyjść ze sklepu bez płacenia. 

Mogą też zachowywać się dziwnie, co jest wynikiem ich choroby. Personel powinien być przeszkolony i przygotowany 

do postępowania z osobami cierpiącymi na demencję, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. 

Centra handlowe powinny mieć wyraźne oznakowanie, dzięki któremu osoby z demencją, ale także osoby z 

zaburzeniami wzroku, będą mogły łatwo odnaleźć drogę.  

Wnętrza powinny spełniać wymogi zasad projektowania uniwersalnego i zaspokajać potrzeby szerokiego grona 

użytkowników, nie tylko osób starszych, ale także osób z autyzmem czy małych dzieci.  

Dostępne i dobrze zaprojektowane przestrzenie handlowe i usługowe to atut sąsiedztwa. Są one ważnym czynnikiem 

określającym poziom przyjazności danej okolicy dla osób starszych. 

Poniżej przedstawiamy przykłady dobrych działań wspierających postaci z Gry BIG w miejscach publicznych, takich 

jak restauracje i supermarkety: 

 

▪ Dzień Rodzica w restauracji. Francja i Belgia (Waldemar z córką) 

▪ Kasy w supermarketach przyjazne demencji, Wielka Brytania (Ewa) 

▪ Restauracja Pret A Manger, Wielka Brytania (Ewa, Waldemar z córką) 

▪ Lotnisko "przyjazne demencji", Londyn Heathrow, Wielka Brytania (Ewa) 

▪ Centrum handlowe przyjazne osobom starszym: Aeon Mall Kasai w Tokio, Japonia (Denis, Ewa, 

Joao) 
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DZIEŃ RODZICA W RESTAURACJI 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Les Fils à Maman - restauracje we Francji i Belgii 

 

OPIS OGÓLNY  

Rodzice często mają problem ze znalezieniem restauracji przyjaznych dzieciom. Takie miejsca zazwyczaj nie chcą 

wykonywać dodatkowej pracy związanej z przyjęciem dziecka, ponieważ oznacza to dodatkowe krzesło przy stole lub 

dodatkowy talerz, większy bałagan, krzyki i konieczność dostosowania menu. Często rodzice wolą jeść w domu i z 

tego powodu rezygnują ze spotkań towarzyskich. Niektóre restauracje jednak dostrzegły tę sytuację i uznały ją za 

okazję biznesową. Zaczęły inwestować w dostosowanie się i uczynienie jedzenia poza domem bardziej komfortowym 

dla rodziców.  

W czasach, gdy otyłość wśród dzieci rośnie, wielu rodziców woli zdrowsze przekąski niż frytki dla swoich dzieci. 

Oferowanie zdrowego menu, z  warzywami, pieczonym kurczakiem z dipem serowym, grillowanym kurczakiem z 

brokułami na parze, makaronem czy plastrami owoców, może dać przewagę nad innymi restauracjami. Nawet 

McDonald's w ostatnim czasie wprowadził ofertę ze zdrowym menu, m.in.  mleko zamiast napojów gazowanych i dipy 

jabłkowe zamiast frytek. 

Les Fils à Maman, sieć restauracji we Francji i Belgii, przyjęła tę koncepcję. Serwują one wyłącznie potrawy ze świeżych 

produktów, a ich niezwykły wystrój przyciąga zarówno dorosłych, jak i dzieci. Menu jest dostosowane do potrzeb 

dzieci i zawiera zdrową żywność. 

Sieć restauracji stworzyła również wieczory obiadowe dla rodziców - kolejną innowację dla rodziców, którzy chcą 

spokojnie spożywać posiłki. Podczas tych wieczorów jedna lub więcej opiekunek oraz animator zajmują się dziećmi 

w innym pomieszczeniu, podczas gdy rodzice spokojnie jedzą posiłki. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Les Fils à Maman to sieć restauracji utworzona w 2009 roku. Nie ma danych na temat tego, kiedy ta dobra praktyka 

została zapoczątkowana. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Prywatny. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Kontekst społeczno-ekonomiczny jest związany ze zmianą kulturową - rodzice nie zostają już w domu i zaczynają 

szukać restauracji lub miejsc, w których mogą się spotykać się z innymi zabierając ze sobądzieci. Wiele firm próbuje 

wyjść naprzeciw potrzebom rodziców, oferując zdrowe jedzenie przygotowane specjalnie dla dzieci oraz bezpieczne 

miejsca, w których dzieci mogą się bawić. Stworzono i wdrożono już wiele dobrych praktyk. W tym przypadku różnica 

polega na tym, że wyspecjalizowany zespół zajmuje się dziećmi, które przebywają w osobnym pomieszczeniu, gdzie 

mogą się bawić i korzystać z gier edukacyjnych, podczas gdy rodzice mogą delektować się posiłkiem i spotkaniem z 

przyjaciółmi. 
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Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Koncepcja jest skalowalna; jest to wydarzenie cotygodniowe i można je rozszerzyć na inne obszary, takie jak centra 

handlowe czy hotele. 

  

WDROŻENIE 

Co i jak zostało zrobione? 

Restauracje zapewniają wyspecjalizowany zespół opiekujący się dziećmi, które przebywają w osobnym pomieszczeniu 

i grają w gry edukacyjne, podczas gdy rodzice kończą posiłek. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

W rezultacie powstała przestrzeń, z której mogą korzystać osoby w każdym wieku. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Jest to działanie ciągłe, które zostało wdrożone w restauracji, ale można je powtórzyć. 

 

ŹRÓDŁO 

https://www.lesfilsamaman.com/ 

 

ZDJĘCIA 

  

Zdjęcie 12: Źródło: www.lesfilsamaman.com 
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Zdjęcie 13: Źródło: www.lesfilsamaman.com 

 

Zdjęcie 14: Źródło: www.lesfilsamaman.com 
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KASY W SUPERMARKETACH PRZYJAZNE DEMENCJI 

 

LOKALIZACJA 

Wielka Brytania 

 

OPIS OGÓLNY  

Sieć supermarketów Tesco wprowadziła pierwszą kasę "przyjazną demencji". Kasa została uznana za "przyjazną dla 

osób z demencją", ponieważ jest czytelna i zawiera wyraźne obrazy przedstawiające monety i ich wartość. Personel 

został specjalnie przeszkolony, dzięki czemu klienci mogą robić zakupy w sposób bardziej przyjazny dla osób z 

demencją. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Działanie zostało zainicjowane w 2015 roku przez kierownika ds. dostępności w oddziale Tesco po udziale w sesji 

szkoleniowej "Dementia Do" z Dementia Friends. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Jest to działanie prywatne. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Oczekuje się, że coraz większa liczba osób starszych będzie starzeć się w miejscu zamieszkania. W Holandii osoby z 

demencją często mieszkają we własnych domach, co sprawia, że w codziennym otoczeniu napotykają na więcej 

wyzwań. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Koncepcja jest skalowalna i może być zastosowana w innych miejscach. 

 

WDROŻENIE 

Co i jak zostało zrobione? 

Tesco zorganizowało grupy fokusowe z osobami dotkniętymi demencją i ich nieformalnymi opiekunami, a następnie 

rozwinęło i wprowadziło w życie tę koncepcję.  

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 
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Stworzono kasę przyjazną osobom dementywnym. Według pracowników wzrosła ogólna świadomość na temat 

potrzeb osób z demencją, także wśród klientów.  

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

 

ŹRÓDŁO 

The UK's First Dementia-Friendly Checkout (dementiaaction.org.uk). 
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RESTAURACJA PRET A MANGER 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Londyn Heathrow Terminal 2, Wielka Brytania 

 

OPIS OGÓLNY  

Lotnisko Heathrow w Londynie jest bardzo ruchliwym i głośnym miejscem. Może to powodować pewne problemy u 

osób wrażliwych, takich jak małe dzieci, dorośli z autyzmem lub osoby z demencją, które mogą reagować 

rozdrażnieniem i zmęczeniem. Celem projektu wnętrza tej restauracji Pret A Manger było zapewnienie spokojnej i 

relaksującej przestrzeni, w której te osoby (i nie tylko one) mogłyby odpocząć i cieszyć się posiłkami. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Restauracja została otwarta w 2020 roku. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Jest to rozwiązanie prywatne. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Potrzeba spokojniejszego miejsca, gdzie można zjeść i odpocząć przez chwilę na bardzo ruchliwym i głośnym lotnisku. 

W świetle coraz większych postępów w dziedzinie neuronauki stało się jasne, że potrzebujemy przestrzeni, w których 

osoby neuroatypowe, w tym osoby z autyzmem lub demencją, będą czuły się komfortowo. Bardzo ważne jest 

kształtowanie naszego środowiska architektonicznego tak, by było ono dostępne i przyjazne dla wszystkich. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Koncepcja ta jest skalowalna. Można założyć, że wraz ze wzrostem świadomości na temat neuroróżnorodności ten 

rodzaj aranżacji wnętrz stanie się bardziej powszechny.  

 

WDROŻENIE 

Co i jak zostało zrobione? 

Restauracja została stworzona w oparciu o unikalny projekt wnętrza, który redukuje hałas i zapewnia prywatność 

użytkownikom. Charakteryzuje się zastosowaniem pastelowej palety kolorów, które mają działanie uspokajające. Jest 

ona bardzo ceniona przez pasażerów. 
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WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Restauracja jest bardzo ruchliwa.  

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Tak, restauracja jest otwarta. 

 

ŹRÓDŁO 

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/ 

 

ZDJĘCIE 

 

Zdjęcie 15: © Joanna Erbel 

  

https://www.dfnionline.com/latest-news/heathrow-airport-unveils-new-pret-manger-terminal-2-09-09-2020/
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LOTNISKO PRZYJAZNE DEMENCJI, LONDYN HEATHROW 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Londyn, Wielka Brytania  

  

OPIS OGÓLNY 

Lotnisko Heathrow dąży do tego by stać się pierwszym na świecie lotniskiem przyjaznym demencji. Pracownicy 

lotniska Heathrow dbają o pasażerów z ukrytą niepełnosprawnością, koncentrując się na demencji, autyzmie oraz 

pasażerach głuchych i niewidomych. Noszenie znaku ze słonecznikiem na Heathrow pozwala pracownikom rozpoznać 

osoby z ukrytą niepełnosprawnością bez konieczności deklarowania jej. Istnieją także strefy ciszy w części odlotów. 

Podczas kontroli bezpieczeństwa, gdy można łatwo się  zestresować, pracownicy ochrony są przeszkoleni w zakresie 

zmniejszania niepokoju. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Inicjatywa ta była możliwa dzięki współpracy lotniska Heathrow, Departamentu Zdrowia i Towarzystwa Alzheimera. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Oczekuje się, że coraz więcej osób starszych będzie Korzystać z możliwości podróżowania. Lotniska mogą być 

szczególnie stresujące dla osób z demencją. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Coraz więcej lotnisk i centrów handlowych dąży do tego być bardziej bardziej przyjaznym dla osób z demencją i 

powiela rozwiązania z lotniska Heathrow.. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

Lotnisko Heathrow podjęło szereg inicjatyw. Ponad 1000 pracowników Heathrow zostało mianowanych "przyjaciółmi 

osób cierpiących na demencję", a lotnisko zobowiązało się do przeszkolenia wszystkich 76 000 osób, które tam 

pracują, w zakresie wiedzy na temat demencji. W terminalach utworzono strefy ciszy, aby zapewnić spokój. 
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WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Dzięki tym działaniom lotnisko stało się bardziej przyjazne demencji, a osoby dementywne mogą uzyskać potrzebne 

im wsparcie. 

 

ŹRÓDŁO:  

flying-with-dementia.pdf (heathrow.com) 

 

ZDJĘCIE 

 

Zdjęcie 16: © Christoph Mukherjee / HERING COMPANY GROUP 
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AEON MALL KASAI W TOKIO, JAPONIA 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Tokio, Japonia 

  

OPIS OGÓLNY  

Aeon Mall Kasai w Tokio w Japonii promuje koncepcję „przyjazną dla osób starszych” od 2011 roku. W 2013 roku 

centrum zostało przebudowane jako Aeon Grand Generation’s Mall (G.G Mall) z hasłem przewodnim „Więcej cudów 

w drugiej połowie życia!” Jego celem jest obsługa osób starszych i wykorzystanie potencjału "srebrnego rynku". Celem 

jest otwarcie lub odnowienie 100 sklepów przyjaznych osobom starszym do 2025 roku, aby zaspokoić potrzeby 

klientów seniorów. 

Wielkie Pokolenie (tzw. Grand Generation – nazwa określająca seniorów w Japonii) to pokolenie wyżu 

demograficznego urodzone w okresie powojennym, czyli osoby w wieku 55 lat lub starsze. Nazwa "Grand" oznacza 

"ważny, wysokiej klasy" i odnosi się do statusu osób starszych, a także wskazuje na szacunek, jakim Japończycy darzą 

seniorów. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Wydaje się, że pomysł ten wynika z rosnącego zapotrzebowania na usługi i produkty dla seniorów ze względu na 

rosnącą liczbę klientów w tej grupie wiekowej. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Jest to rozwiązanie prywatne. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Japonia jest krajem, w którym proces starzenia się jest najbardziej zaawansowany. Jest to również kraj, w którym 

seniorzy są traktowani z wielkim szacunkiem. Nie tylko instytucje publiczne, ale także prywatne reagują na proces 

starzenia się, a ich działania można uznać za bardzo postępowe i warte naśladowania. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Tak, Aeon Mall Kasai w Tokio może być traktowany jako wzór, a rozwiązania, które w nim zastosowano, mogą być 

inspiracją dla innych centrów handlowych na całym świecie. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

W Aeon Mall Kasai zastosowano wiele rozwiązań, aby lepiej dostosować je do potrzeb seniorów. 
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Działania przyjazne dla osób starszych: 

▪ Supermarket i sklepy znajdują się na czwartym piętrze i są otwarte od godz. 7.00 rano przez cały rok. 

Wyprzedaże i akcje rabatowe odbywają się przed 9.00 rano lub wcześniej, aby dostosować się do 

zwyczajów seniorów. 

▪ Regularnie odbywa się akcja promocyjna 'Wielkie Pokolenie', które oferuje zniżki dla klientów w wieku 

55 lat i starszych. 

▪ Dla osób starszych przeznaczono również piętra, na których znajdują się bank, kawiarnia, centrum 

kultury, sala przesłuchań instrumentów muzycznych, centrum rehabilitacji i siłownia. 

▪ Wyznaczony personel na miejscu przedstawia i wyjaśnia odwiedzającym koncepcję "przyjazną dla osób 

starszych" i związane z nią udogodnienia. 

Wnętrze przyjazne dla osób starszych: 

▪ Zmniejszono prędkość ruchomych schodów. 

▪ Korytarze są szersze. 180-metrowa wewnętrzna ścieżka spacerowa wyposażona została w maty 

antypoślizgowe i zachęca osoby starsze do ćwiczeń. 

▪ W każdej toalecie zainstalowano uchwyt na kule. 

▪ W księgarni dostępne są okulary do czytania i odpowiednie miejsca siedzącedla seniorów. 

▪ W supermarkecie obniżono półki, a ceny oznaczono powiększoną czcionką. 

▪ Wózki sklepowe są wykonane z aluminium zamiast ze stali, co zmniejsza ich wagę o 30% w porównaniu z 

tradycyjnymi wózkami. Można je łatwo pchać i obracać o 360 stopni. 

Dopasowanie do gustów i potrzeb osób starszych: 

▪ Marki i produkty zaspokajają potrzeby starszych klientów, obejmując modę, sport, żywność, opiekę 

zdrowotną, artykuły codziennego użytku itd. 

▪ Supermarket sprzedaje głównie zdrową żywność z mniejszą ilością cukru, soli i przypraw. Aby zaspokoić 

potrzeby seniorów, osób samotnych lub par, supermarket oferuje również małe porcje lub lekkie opakowania. 

▪ W tle leci specjalnie dobrana muzyka i piosenki starszych pokoleń. W kawiarni używane są zabytkowe 

ekspresy do kawy. 

▪ Aby zadbać o zdrowie fizyczne i psychiczne starszych osób, centrum współpracuje z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi, organizując poranne sesje ćwiczeń dla osób starszych. W ramach inicjatywy społecznej 

odpowiedzialności biznesu, centrum zachęca osoby starsze do ćwiczeń, oferując punkty w supermarkecie do 

wymiany na prezenty, łącząc w ten sposób wypoczynek, rozrywkę i zakupy w jednym miejscu. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

To miejsce jest odwiedzane przez wielu seniorów. Aeon Mall Kasai w Tokio może być przykładem nowoczesnego 

centrum handlowego przyszłości. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Tak, jest to działanie ciągłe. 
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ŹRÓDŁO 

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case 

DOSTĘPNOŚĆ TOALET W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Monachium, Niemcy 

 

OPIS OGÓLNY 

Liczba toalet publicznych w Monachium znacznie wzrosła. W oparciu o dostosowany system kryteriów, zaistniało 

zapotrzebowanie na toalety publiczne w sumie w 24 małych i dużych parkach miejskich w Monachium. Toalety te 

zostały wprowadzone przez monachijski Wydział Budownictwa na polecenie Rady Miasta Monachium. W planowaniu 

wdrożenia tego rozwiązania wzięli udział przedstawiciele grup osób o specjalnych wymaganiach. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy?  

W uchwale przyjętej 15 maja 2019 roku plenarna sesja Rady Miasta Monachium zleciła Wydziałowi Budownictwa 

między innymi opracowanie szeregu kryteriów określających zapotrzebowanie na toalety w przestrzeni publicznej. 

Celem było znaczne zwiększenie liczby toalet publicznych w Monachium i szybkie uzupełnienie braków w ich ofercie.  

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Jest to działanie publiczne, ponieważ zapoczątkowała je Rada Miasta Monachium.  

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Rada Miasta Monachium wprowadziła to rozwiązanie, rozwiązać odpowiedzi na trzy główne problemy. Po pierwsze, 

próbowano zaspokoić potrzebę posiadania toalet w miejscach, gdzie dostęp do nich był bardzo ograniczony. W 

rzeczywistości, w żadnym budynku publicznym ani na terenie otwartym dla publiczności nie było toalet. Dotyczyło to 

terenów zielonych, takich jak parki, skate parki czy place zabaw. Po drugie, starano się zwrócić uwagę na potrzeby 

grup wrażliwych, w szczególności osób o ograniczonej sprawności ruchowej, rodziców, którzy muszą opiekować się 

swoimi dziećmi, czy kobiet, które chcą czuć się komfortowo i bezpiecznie w toaletach publicznych. Dlatego też w 

toaletach pojawiły się przewijaki oraz urządzenia do wzywania pomocy. Rada Miasta zadbała też o to, by najbliższe 

otoczenie było zawsze oświetlone w nocy. Po trzecie, przywiązano dużą wagę do wysokich standardów higienicznych. 

Oprócz umywalek, dozowników mydła i suszarek do rąk, kabiny toaletowe są automatycznie czyszczone po każdej 

wizycie. Ponadto, personel sprzątający przeprowadza regularne kontrole i dodatkowe sprzątanie. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Dzięki tej dobrej praktyce i jej szczegółowemu opisowi, działanie to zostanie odpowiednio zaadaptowane i 

wprowadzone w innych miastach.  

https://www.jcafc-shoppingmalls.hk/en/charter/case
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WDROŻENIE  

Co zostało zrobione i jak?  

Opracowano zestaw kryteriów, ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej sprawności ruchowej, miejsc do 

przewijania dzieci dla rodziców, potrzeb kobiet i niekomercyjnego wykorzystania terenów wzdłuż Isary, takich jak 

skate parki, place zabaw itp. Kryteria zostały następnie przedstawione Radzie Miasta do decyzji. Wkrótce nastąpiło 

wdrożenie.  

 

WYNIKI  

Co wynikło z tych działań?  

Do tej pory wybudowano osiem z 29 publicznych toalet, a cztery kolejne zaplanowano na 2022 rok. Pozostałe zostaną 

zbudowane po sprawdzeniu zapotrzebowania na istniejące toalety i ich funkcjonowania. Ponieważ projekt nie jest 

jeszcze zakończony, nie dokonano jeszcze ostatecznej oceny.  

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Ponieważ nie wszystkie z 29 toalet zostały jeszcze zbudowane, projekt jest w toku.  

   

ŹRÓDŁA  

https://stadt.muenchen.de/infos/oeffentliche-toiletten.html 

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/5695178  
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MIŁA TOALETA 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Wiele miast i miasteczek w Niemczech i Szwajcarii 

 

OPIS OGÓLNY 

Ponieważ w miejscach publicznych często brakuje toalet, inicjatorzy akcji "Die Nette Toilette" (Przyjazna toaleta) 

postawili sobie za cel zaspokojenie tej potrzeby. Cel ten został osiągnięty w formie aplikacji, która daje przegląd 

publicznych toalet w uczestniczących w projekcie barach, restauracjach i budynkach publicznych, tak aby ludzie mieli 

do nich lepszy dostęp. Aplikacja stanowi platformę współpracy między właścicielami barów i restauracji, a 

administracją miasta. Lokale uczestniczące w projekcie udostępniają swoje toalety osobom niebędącym gośćmi 

bezpłatnie, a w zamian otrzymują rekompensatę za poniesione koszty z funduszy publicznych. W ten sposób miasto 

oszczędza pieniądze, bary i restauracje są wspierane, a mieszkańcy mają zapewniony dostęp do toalet.  

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy?  

Aplikacja została stworzona przez "Die Nette Toilette" w 2014 roku i przeprojektowana w 2021 roku. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Dystrybucją aplikacji zajmuje się prywatna agencja reklamowa, ale władze samorządowe nagłaśniają i promują ją na 

poziomie lokalnym. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Nowe toalety publiczne wiążą się z dużymi inwestycjami dla miast, a ich czyszczenie i utrzymanie jest niezwykle 

kosztowne. Ten projekt zmniejsza koszty ponoszone przez miasta i może wspierać lokalne bary i restauracje. Dzięki 

aplikacji powstała ogólnomiejska sieć toalet dostępnych dla ogółu społeczeństwa. 

Czy jest skalowalny (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako codzienna praktyka lub 

nawet rozszerzony na inne obszary)?   

Z pewnością tak, ponieważ jest to aplikacja, która nie jest związana z lokalnymi warunkami miasta. Została już 

wdrożona w 339 miastach i gminach w Niemczech i 12 w Szwajcarii.  

 

WDROŻENIE  

Co i jak zostało zrobione?  

Pierwszym krokiem jest decyzja rady miejskiej o wprowadzeniu tej inicjatywy w swoim mieście. Następnie poszukuje 

się restauracji i budynków użyteczności publicznej (centra kształcenia dorosłych, biblioteki itp.), które chciałyby 

udostępnić swoje toalety dla ogółu społeczeństwa. Następnie wydział odpowiedzialny za obiekty użyteczności 

publicznej (może to być urząd zamówień publicznych, urząd stanu cywilnego, biuro nieruchomości, biuro turystyczne, 
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rada miejska, burmistrz, rada seniorów itp. ) zwraca się do dostawcy aplikacji. Na koniec władze miejskie zamawiają 

ulotki, naklejki itp. dla uczestniczących w projekcie podmiotów udostępniających toalety, którzy otrzymują kod 

internetowy do wdrożenia aplikacji w swoich miastach. 

 

 WYNIKI 

Co wynikło z tych działań?  

Różne miasta i miasteczka przyłączyły się już do tej inicjatywy i uważają ją za pełny sukces nie tylko ze względu na 

większą dostępność toalet, ale także z punktu widzenia turystów. Co więcej, sklepy i restauracje korzystają z projektu 

zarówno pod względem finansowym, jak i z powodu podniesienia swojej popularności i rozpoznawalności.  

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Projekt ten jest kontynuowany, ponieważ coraz więcej miast i społeczności realizuje go.  

   

ŹRÓDŁA  

https://www.die-nette-toilette.de 

 

ZDJĘCIA 

 

Zdjęcie 17: Źródło: www.die-nette-toilette.de, (c) STUDIOO GmbH 

 

  

https://www.die-nette-toilette.de/
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Przystanki autobusowe 

Przystanki autobusowe są ważną częścią infrastruktury miejskiej. Są wizytówką danego sąsiedztwa i mogą służyć jako 

punkty informacyjne.  

Rola komunikacji publicznej rośnie w ostatnich latach, szczególnie ze względu na potrzebę zmniejszenia 

zanieczyszczenia powietrza w miastach spowodowanego nadmiernym korzystaniem z samochodów. Atrakcyjne, 

dostępne i wygodne przystanki autobusowe mogą być świetnym sposobem na promowanie transportu publicznego. 

W mieście inkluzywnym każdy mieszkaniec powinien mieć dostęp do przystanku autobusowego w odległości nie 

większej niż 10 minut spacerem. 

Bezpieczeństwo jest również ważną kwestią, którą należy wziąć pod uwagę, myśląc o nowoczesnych przystankach i 

transporcie publicznym. Inteligentne technologie pozwalają na lepszy nadzór i szybką reakcję w razie niepokojącego 

zdarzenia. Dobre oświetlenie jest również niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i komfortu na przystanku. 

Transport for London przygotował internetowy poradnik projektowania dostępnych przystanków autobusowych, 

który zawiera zalecenia i wskazówki dotyczące projektowania dostępnych przystanków. Wytyczne, które mogą być 

wykorzystywane przez inne organizacje, można pobrać tutaj:  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-

guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out, 

design%20as%20well%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure. 

 

Zdjęcie 18: © Fundacja Voorall, Haga 

Poniższa lista zawiera działania, które mogą wspierać bohaterów Gry BIG : 

▪ Inteligentne przystanki, Worcester, Wielka Brytania (wszystkie znaki) 

▪ Zielone przystanki, Siemiatycze, Polska (wszystkie znaki) 

▪ Szkolenie z zakresu chodzenia i poruszania się na wózku inwalidzkim, Hanau, Niemcy (Denis) 

▪ Mobilność w miastach inkluzywnych, Erlangen, Rostock, Schwäbisch Gmünd und Verbandsgemeinde 

Nieder-Olm, Niemcy (wszystkie postaci) 

  

https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
https://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-guidance.pdf#:~:text=The%20Accessible%20Bus%20Stop%20Design%20Guidance%20sets%20out,design%20as%20well%20as%20engineers%20designing%20bus-specific%20infrastructure
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INTELIGENTNE PRZYSTANKI 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Worcester, Wielka Brytania 

 

OPIS OGÓLNY 

Poszukiwanie wysokiej jakości transportu publicznego nie jest niczym nowym. Obywatele zawsze go potrzebowali, a 

teraz, w obliczu konieczności dbania o środowisko, stał się on ponownie ważnym środkiem redukcji emisji dwutlenku 

węgla. Aby to osiągnąć, transport publiczny musi być bezpieczny i dostępny. Ponadto przystanki autobusowe muszą 

zostać przystosowane do potrzeb użytkowników i stać się źródłem informacji. Użytkownicy muszą wiedzieć, które 

autobusy będą się zatrzymywać i o której godzinie. Muszą czuć się bezpiecznie i być chronieni, zwłaszcza osoby z 

dziećmi. 

Aby sprostać tej potrzebie, Worcester stworzyło inteligentne wiaty autobusowe z materiałów nadających się do 

recyklingu, które chronią przed deszczem, ale zostały też poddane obróbce antybakteryjnej, by zapewnić im 

bezpieczeństwo i czystość. Wiaty są odpowiednie dla osób młodych i starszych. Jest w nich wystarczająco dużo 

miejsca na wózki dziecięce, można też zostawić w nich rowery. Interaktywny ekran dostarcza pasażerom niezbędnych 

informacji o autobusach i miejscach znajdujących się najbliżej przystanku. 

Te inteligentne przystanki, wyposażone w duże interaktywne wyświetlacze, dają podróżnym wszystkie informacje, 

których potrzebują podczas podróży. Inteligentne oświetlenie, zintegrowane systemy wyświetlania informacji, 

materiały odporne na graffiti i powłoki antybakteryjne zapewniają pasażerom nowy poziom bezpieczeństwa i 

ochrony. 

Każdy z inteligentnych przystanków jest wyposażony w nowoczesną technologię, która wspiera politykę Worcester w 

zakresie zerowego zużycia energii. Każdy przystanek jest częściowo zasilany przez dwa panele słoneczne i pionową 

turbinę wiatrową. Wykonany został  z butelek z recyklingu i może być całkowicie poddany recyklingowi po 

zakończeniu użytkowania. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Gmina Worcester, Wielka Brytania. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Środek publiczny. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Działanie to zostało opracowane w celu rozwiązania starego problemu poprzez zastosowanie dobrych praktyk w 

zakresie zdrowego i przyjaznego dla osób starszych środowiska. Ponadto troska o środowisko sprawia, że działanie 

jest zróżnicowane i innowacyjne.  
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Czy jest skalowalny (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako codzienna praktyka lub 

nawet rozszerzony na inne obszary)?  

Tak, jest skalowalny, ale do tej pory był wdrażany jako pojedyncza praktyka. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

Inteligentne wiaty autobusowe zasilane przez turbiny wiatrowe z inteligentnym oświetleniem i innowacyjnymi 

interaktywnymi ekranami. Wiaty zostały poddane obróbce antybakteryjnej i wykonane z butelek z recyklingu. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Powstała przestrzeń jest przyjazna dla wszystkich grup wiekowych. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Jest to bieżące działanie realizowane w Worcester w Wielkiej Brytanii. Budowa wiat autobusowych rozpoczęła się we 

wrześniu 2021 roku. 

 

ŹRÓDŁO 

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk/  

 

ZDJĘCIE 

  

Zdjęcie 19: Źródło: www.intelligenttransport.com/transport-news/128702/smart-bus-shelters-worcester-uk 
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ZIELONE PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Siemiatycze, Polska 

 

OPIS OGÓLNY 

'Żywe przystanki autobusowe ˗ Nowoczesne rozwiązania ekologiczne' to nazwa projektu małej zielonej architektury 

zrealizowanego w Siemiatyczach, małym mieście we wschodniej Polsce, w 2017 roku. W ramach tego projektu w 

centrum miasta powstały dwie wiaty przystankowe, które w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami mają 

nowoczesny charakter i nowe funkcje przyjazne pasażerom.   

Wiaty autobusowe pokryte zielenią to innowacyjny sposób na poprawę jakości powietrza w mieście. Rośliny 

pokrywające przystanki autobusowe filtrują powietrze i pomagają zmniejszyć jego zanieczyszczenie. Są też sposobem 

na regulację temperatury powietrza. W gorące dni roślinność zapewnia schronienie, dając cień i pozwalając 

pasażerom odpocząć. Dachy przystanków zbierają również wodę deszczową, co ułatwi ich utrzymanie i zmniejszy 

koszty eksploatacji. Oczekuje się również, że zielone dachy przyciągną pożyteczne owady zapylające. Żywe przystanki 

autobusowe w Siemiatyczach mają też inną funkcję - dostarczają informacji o środowisku i przyrodzie. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Gmina Siemiatycze. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Jest to środek publiczny. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Siemiatycze były pierwszą gminą w Polsce, w której wybudowano takie przystanki. Mają one ogromny efekt 

edukacyjny, ponieważ zawierają duże tablice z informacjami o środowisku i zmianach klimatu. Dzięki tym przystankom 

Siemiatycze stały się bardzo znane i miały ogromny zasięg marketingowy.  

Czy jest skalowalny (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako codzienna praktyka lub 

nawet rozszerzony na inne obszary)?  

Tak, jest to rozwiązanie skalowalne. Już kilka innych miast wybudowało podobne przystanki, a wiele innych planuje 

pójść w ich ślady.  

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 
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Projekt wprowadzenia w przestrzeni miejskiej zielonych przystanków autobusowych był realizowany od marca do 

czerwca 2017 roku.   

Przystanki mają bardzo nowoczesną konstrukcję inspirowaną rozwiązaniami stosowanymi w miastach 

skandynawskich. Rdzeń konstrukcji stanowią stalowe ramy, na których umieszczono drewniane panele i skrzynki. 

Istotą tego rozwiązania jest roślinność na elementach konstrukcyjnych przystanków. Są to bluszcze, kolorowe krzewy 

i kwiaty. Zieleń została dobrana w taki sposób, aby rośliny wzajemnie się uzupełniały i zmieniały swój wygląd wraz z 

porami roku. W nocy przystanki są oświetlone lampami LED. 

Aby utrzymać zieleń w dobrym stanie, wykonuje się podstawowe czynności pielęgnacyjne, takie jak nawożenie, 

podlewanie i odchwaszczanie. Jeśli rośliny tego wymagają, są przycinane, aby chronić je przed szkodnikami i 

chorobami. 

Dwa przystanki autobusowe kosztują 70 000 zł. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Siemiatycze są jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym powstały zielone przystanki autobusowe. Wiaty z 

roślinami i kwiatami stały się wizytówką miasta i estetycznym wzbogaceniem jego przestrzeni miejskiej. Projekt "Żywe 

przystanki - nowoczesne rozwiązania ekologiczne" może być inspiracją dla innych polskich miast w zakresie 

wykorzystania zielonej infrastruktury do ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Jest też dobrym przykładem 

zaangażowania władz lokalnych w poprawę środowiska i jakości życia mieszkańców. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Jest to działanie ciągłe. Planowana jest budowa kolejnych zielonych przystanków w Siematyczach i innych miastach. 

 

ŹRÓDŁO 

https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/ 

 

Zdjęcie 20 https://klimada2.ios.gov.pl/dobra-praktyka/zyjace-przystanki-w-siemiatyczach/#&gid=1&pid=2 
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ZDJĘCIE 

 

SZKOLENIE Z ZAKRESU CHODZENIA I PORUSZANIA SIĘ NA WÓZKU 

INWALIDZKIM 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Hanau, Niemcy 

 

OPIS OGÓLNY  

Szkolenie dla osób z chodzikami i wózkami inwalidzkimi, podczas którego można ćwiczyć wsiadanie i wysiadanie z 

autobusów, bezpieczne przechowywanie chodzików w autobusie, używanie pasów bezpieczeństwa oraz ćwiczenie, 

jak zachować bezpieczeństwo, gdy autobus się zatrzymuje itp. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy?  

Ta inicjatywa została zapoczątkowana w 2018 roku w Hanau w ramach projektu Erasmus+ Mobility Scouts przez Radę 

Seniorów i została bardzo dobrze przyjęta.  

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Jest to oferta publiczna pod patronatem Grupy Roboczej ds. Mobilności Rady Seniorów i Biura Seniorów Miasta 

Hanau. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Uczestnicy szkolenia na temat mobilności i miast przyjaznych dla osób starszych dostrzegli potrzebę korzystania z 

transportu publicznego przez osoby starsze mające problemy z poruszaniem się i podjęli inicjatywę "Rollatortaining". 

Celem szkolenia jest sprawienie, by ludzie czuli się bezpieczniej podczas korzystania z autobusów. 

Czy jest skalowalny (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako codzienna praktyka lub 

nawet rozszerzony na inne obszary)?   

Ta modelowa inicjatywa stała się powtarzalną ofertą dostępną we wszystkich dzielnicach miasta. Potencjalni 

uczestnicy zostali poinformowani o ofercie przez Biuro Seniora za pomocą ulotek i plakatów w autobusach. 

 

WDROŻENIE  

Co i jak zostało zrobione?  

Organizacją i rejestracją zajęło się Biuro Seniorów miasta Hanau.  
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Na uczestników czekało kompleksowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa. Pracownik firmy transportowej dokładnie 

wyjaśnił, na co należy zwracać uwagę, na przykład przy wsiadaniu do autobusu lub gdy kierowca rozpoczął jazdę, gdy 

pasażerowie nie siedzieli jeszcze na miejscach. Można było również przećwiczyć zapinanie pasów bezpieczeństwa z 

wózkiem inwalidzkim i bezpieczne stawianie chodzika. To samo dotyczyło prawidłowego zachowania w przypadku 

nagłego hamowania. Na każdym szkoleniu zawsze był obecny przedstawiciel Rady Seniorów. 

WYNIKI  

Co wynikło z tych działań?  

Od czasu pandemii koronawirusa oferta ta nie jest już dostępna. W chwili obecnej nie jest jeszcze pewne, czy szkolenie 

będzie oferowane ponownie, ponieważ Rada Seniorów została ponownie utworzona w 2021 roku.   

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

W zasadzie jest to inicjatywa ciągła. 

 

ŹRÓDŁO: 

https://www.rmv.de/c/en/services/contact/mobility-training/  

https://www.hanau.de/mam/vk/2020/06_finale_freigabe_hsb_flyer_rollatorenschulung.pdf   

http://www.mobility-scouts.eu/wp-content/uploads/2018/05/Toolkit.pdf   
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INICJATYWA "KOMMUNE INKLUSIV" I MOBILNOŚĆ DLA WSZYSTKICH 

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd und Verbandsgemeinde Nieder-Olm, Niemcy 

 

OPIS OGÓLNY 

Poprzez ogólnokrajową inicjatywę "Kommune Inklusiv" (Gmina Włączająca) loteria społeczna Aktion Mensch i pięć 

modelowych gmin chcą uczynić lokalne społeczeństwa bardziej włączającymi. Celem jest zapewnienie, aby każdy 

mógł uczestniczyć w życiu społecznym miast i gmin na równych prawach i w sposób samodzielny. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy?  

W 2016 roku loteria społeczna Aktion Mensch w ramach publicznego zaproszenia do składania wniosków 

poszukiwała modelowych miast i gmin. Zgłosiło się 129 gmin. Lokalni aktorzy wspólnie planują projekty, działania i 

instrumenty służące tworzeniu społeczeństw włączających. Wspólnie wdrażają rozwiązania i pracują nad tym, żeby 

miały one trwały efekt i odnosiły sukces. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Zarówno prywatne jak i publiczne. Aktion Mensch jest największą prywatną organizacją finansującą w Niemczech, 

która wspiera projekty społeczne dla osób z niepełnosprawnościami jak i pełnosprawnych. Współpracuje ściśle z 

instytucjami publicznymi, takimi jak ministerstwa i uniwersytety. Gminy uczestniczące w programie są instytucjami 

publicznymi. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Akcja Kommune Inklusiv została zainicjowana, ponieważ Aktion Mensch postawiła sobie za cel włączenie i 

promowanie uczestnictwa swoich grup docelowych. Ich zdaniem jest to szczególnie istotne tam, gdzie ludzie 

mieszkają, pracują i spędzają razem czas wolny. Dlatego też, po rozmowach z przedstawicielami władz miejskich i 

organizacjami społecznymi, podjęli tę inicjatywę, aby dokonać zmian na poziomie lokalnym. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Modelowy projekt kończy się w 2023 roku, ale loteria społeczna wspiera także projekty w innych miastach w ramach 

kolejnych zaproszeń do składania wniosków. 

   

WDROŻENIE  

Co i jak zostało zrobione?  

Gminy modelowe realizowały różne projekty. Na przykład w gminie modelowej Erlangen stworzono grupę roboczą 

ds. samotności oraz kurs obsługi smartfonów i tabletów dla osób starszych z wadami słuchu. 



GRA EDUKACYJNA: TWORZENIE ŚRODOWISK INTEGRACYJNYCH DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ 

 

57 

We wszystkich gminach modelowych projekty były realizowane poprzez budowanie heterogenicznych sieci 

współpracy z lokalnymi podmiotami. Uczestnictwo i upodmiotowienie wszystkich podmiotów odgrywa w tej pracy 

główną rolę. 

Loteria społeczna wspiera pracę na poziomie lokalnym nie tylko finansowo, ale także poprzez szkolenia, wsparcie 

procesowe i możliwość wymiany pomysłów z innymi gminami. 

  

WYNIKI  

Co wynikło z tych działań?  

Inne miasta i gminy mogą skorzystać z doświadczeń gmin modelowych. Na przykład doświadczenia inicjatywy 

Kommune Inklusiv zostały włączone do podręcznika wdrażania idei inkluzywności w gminach (dostępnego w języku 

niemieckim): https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/praxis-handbuch-inklusion 

Jednym z rezultatów jest lista kontrolna dotycząca tego, jakie aspekty mobilności powinny być uwzględnione w 

miastach integracyjnych (osoby z problemami w poruszaniu się, niepełnosprawne i małe dzieci): 

W gminie integracyjnej mobilność wygląda następująco: 

▪ Chodniki i ścieżki rowerowe są wystarczająco szerokie i bezpieczne. Mają obniżone krawężniki, system 

naprowadzania dla osób niewidomych i są w dobrym stanie. Nie ma na nich zaparkowanych 

samochodów, placów budowy ani koszy na śmieci. Osoby z wózkami dziecięcymi, inwalidzkimi, 

spacerowymi lub trójkołowymi mogą wszędzie przejść bez problemów. 

▪ Przystanki autobusowe i kolejowe są wolne od barier: rozkłady jazdy, godziny przyjazdu i opóźnienia są 

wyświetlane na dużych tablicach informacyjnych. Są też głośne komunikaty, a dodatkową pomoc 

zapewniają łatwe w użyciu aplikacje na telefony komórkowe. 

▪ Wszyscy mogą bez problemu wsiadać do autobusów i pociągów: drzwi są szerokie, a wsiadanie jest 

możliwe na wysokości krawężnika. 

▪ Każdy, kto potrzebuje eskorty, może liczyć na wsparcie w drodze. 

▪ Odpowiedniej wielkości tramwaje i autobusy są niezawodne i kursują co najmniej dwa razy na godzinę, 

nawet na wsi i w weekendy. Tam, gdzie pociągi i duże autobusy nie jeżdżą, bo jest to nieopłacalne, używa 

się mniejszych pojazdów: elektryczne minibusy, w tym autonomiczne, jeżdżą do odległych miejsc. 

▪ Uzupełnieniem transportu publicznego są inne przyjazne środowisku środki transportu, takie jak car-

sharing czy wypożyczalnia rowerów. Są one dostępne na stacjach publicznych w mieście i na wsi. 

▪ Jest wystarczająco dużo miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i dla rodzin z małymi dziećmi. 

Inni kierowcy są ostrożni i zostawiają wolne miejsca. Wszyscy mogą parkować swoje samochody i rowery 

w widocznych i dobrze oświetlonych miejscach." (Akcja Człowiek: 10 pomysłów na wyjątkowe miasto) 

Jako modelowy projekt dla społeczeństwa inkluzywnego Kommune Inklusiv jest wspierany naukowo przez badaczy z 

uniwersytetów we Frankfurcie nad Menem i Marburgu, którzy oceniają wpływ podejmowanych inicjatyw. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Aktion Mensch będzie wspierać modelowe gminy Erlangen, Rostock, Schneverdingen, Schwäbisch Gmünd i 

Verbandsgemeinde Nieder-Olm do końca czerwca 2023 roku. 
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 ŹRÓDŁA  

https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv  

Broszura na temat monitoringu naukowego (w języku niemieckim): https://delivery-aktion-

mensch.stylelabs.cloud/api/public/content/wissenschaftliche-begleitung-kommune-inklusiv.pdf?v=336ace18  

Towarzyszenie naukowe: https://www.aktion-mensch.de/kommune-inklusiv/initiative-kommune-

inklusiv/wissenschaftliche-begleitung 

Aktion Mensch: 10 Ideen für eine inklusive Stadt (w języku niemieckim): https://www.aktion-mensch.de/kommune-

inklusiv/praxis-handbuch-inklusion/verstetigung/vision-inklusive-stadt/entwuerfe-visionen   
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Ośrodki zdrowia i opieki społecznej 

Zgodnie z założeniami programu "15-minutowe miasto" każdy mieszkaniec powinien mieć możliwość zaspokojenia 

potrzeb w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w odległościpiętnastu minut, pieszo lub na rowerze od swojego 

miejsca zamieszkania. Innymi słowy, dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej powinien być zapewniony w każdej 

dzielnicy. Powszechnie uważa się, że podstawowa opieka zdrowotna jest "drzwiami wejściowymi" systemów opieki 

zdrowotnej i stanowi podstawę do wzmocnienia podstawowych funkcji zdrowia publicznego w celu radzenia sobie z 

kryzysami takimi jak COVID-19. 

Centra społeczne stają się coraz ważniejsze w miastach inkluzywnych. Coraz częściej tworzy się miejsca, w których 

mieszkańcy mogą się spotykać i nawiązywać kontakty towarzyskie. Bardzo dobrym przykładem są biblioteki, które z 

cichych miejsc do czytania przekształciły się w tętniące życiem miejsca wspólnej interakcji i wymiany. 

 

Poniżej znajdzieszkilka ciekawych przykładów rozwiązań: 

▪ Irlandzkie Stowarzyszenie Męskich Szop, ponad 400 lokalizacji w całym kraju, Irlandia  

▪ Fundacja Buddy Network, Holandia (Stichting Buddynetwerk) (wszystkie znaki) 

▪ Przyjazna biblioteka na przyjęcie samotnych ojców (wszystkie znaki) 

▪ Biblioteka Gouda, Holandia, miejsce spotkań przeciwko samotności, Gouda, Holandia (wszystkie 

znaki) 

▪ Rodzinna gra planszowa aktywizująca osoby z demencją i integrująca rodzinę, Polska (Ewa, 

Waldemar i jego córka, Piotr) 

▪ Filmy dla osób z demencją, Niemcy (Ewa) 
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IRLANDZKIE STOWARZYSZENIE MĘSKICH SZOP 

 

LOKALIZACJA, KRAJ  

Ponad 400 lokalizacji w całym kraju, Irlandia 

 

OPIS OGÓLNY 

Męskie Szopy to holistyczne, niekliniczne źródło wsparcia dla zdrowia fizycznego, psychicznego, społecznego i 

duchowego. Stowarzyszenie angażuje się w życie lokalnych mężczyzn w sposób przyjazny, wspierający i celowy. 

Męskie Szopy (Men's Sheds) to nieformalne środowiska, które są wyjątkowe w swoich społecznościach. W niektórych 

odbywają się spotkania towarzyskie, inne oferują programy sportowe, jeszcze inne dają możliwość rozwijania nowych 

umiejętności, np. budowania łodzi, prowadzenia zajęć z fotografii i sztuki, nauczania umiejętności cyfrowych, nauki 

naprawiania mebli, obróbki metalu i drewna, organizowania grup spacerowych itp.  

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy?  

Projekt Męskich Szop (Men's Sheds) rozpoczął się jako projekt pilotażowy w 2009 roku. Po sukcesie i szybkim rozwoju 

projektu dwa lata później powstało ogólnokrajowe stowarzyszenie: Irlandzkie Stowarzyszenie Męskich Szop (Irish 

Men's Shed Association). Stowarzyszenie zostało zainspirowane istniejącym programem Men’s Sheds, który odniósł 

już sukces w Australii. Irlandzki prezydent, Michael D. Higgins, jest patronem Irish Men’s Shed Association od 2013 

roku. W 2018 roku stowarzyszenie otrzymało Europejską Nagrodę Obywatelską. W latach 2019/2020 zostało wybrane 

przez rząd Irlandii jako jeden z dwunastu Mistrzów Celów Zrównoważonego Rozwoju.  

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Jest to organizacja non-profit, która działa i angażuje wolontariuszy na poziomie lokalnym. Organizacja krajowa jest 

finansowana przez Rząd Irlandii za pośrednictwem Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Społeczności.  

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne.  

Men’s Sheds „dąży do przyszłości, w której wszyscy mężczyźni mają możliwość utrzymania i poprawy swojego 

samopoczucia na własnych warunkach i we własnej społeczności. „Projekt jest dostępny w wielu społecznościach w 

całym kraju (ponad 400). Ludzie mogą być społecznie zobowiązani do przyłączenia się do lokalnego Men’s Shed lub 

mogą zdecydować się na przyłączenie, jeśli im to odpowiada. Każdy Men’s Shed jest wyjątkowy i oferuje wiele różnych 

projektów w ramach samego Shedu (szopy). Oferowane zajęcia mają na celu zachęcenie do zaangażowania, przyjaźni, 

zwalczania izolacji i samotności oraz inne korzyści społeczne. Niektóre Men's Sheds oferują zajęcia fizyczne, zdrowe 

gotowanie lub podobne działania mające na celu poprawę zdrowia i samopoczucia.  W wielu raportach dotyczących 

zdrowia i samopoczucia mężczyzn podkreśla się korzyści płynące z korzystania z Men's Sheds. Sheds for Life to projekt 

wspierany przez HSE (Health Services Executive) Health Ireland Framework oraz Health Ireland Men 2017-2019 

National Men's Health Action Plan. Jest to "innowacyjne podejście, które jest odpowiedzią na rosnące 

zapotrzebowanie na programy promocji zdrowia związane z płcią, które dotyczą zmiany stylu życia i zachowań 

zdrowotnych u mężczyzn. " (https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/) 
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Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Projekt, który rozpoczął się jako projekt pilotażowy w Tipperary w Irlandii, rozrósł się obecnie do ponad 360 Men's 

Sheds w Republice Irlandii i ponad 450 Men's Sheds na wyspie Irlandia, które odwiedza co tydzień ponad 12 000 

mężczyzn. Projekt ten został powielony na podstawie najlepszych praktyk stosowanych w Australii i ma szansę zostać 

przyjęty także w innych krajach.  

  

WDROŻENIE  

Co i jak zostało zrobione?  

National Irish Men's Sheds Association reprezentuje i wspiera lokalne Męskie Szopy i wolontariuszy. Robi to, oferując 

wytyczne, zasoby i informacje, dzieląc się wiadomościami, rozwijając partnerstwo i zapewniając ogólne wsparcie. Jeżeli 

dana społeczność chciałaby zorganizować Męską Szopę, może skontaktować się z Krajowym Stowarzyszeniem, które 

zaoferuje wskazówki i materiały potrzebne do jego założenia, w tym dokumentację wymaganą przez prawo (np. ma 

przykładową Konstytucję itp.). Krajowe Stowarzyszenie posiada zespół wsparcia oferujący zasoby i pomoc w zakresie 

prowadzenia szopy, przewodniczenia spotkaniom, uzyskania ubezpieczenia dla szopy itp. (patrz 

https://menssheds.ie/setting-up-a-shed/). Dzięki krajowym kanałom społecznościowym i krajowej stronie 

internetowej różne Męskie Szopy są ze sobą połączone i mogą wymieniać się informacjami.  

  

WYNIKI  

Co wynikło z tych działań?  

Nastąpiła poprawa stanu zdrowia mężczyzn na różnych poziomach, zarówno fizycznym, jak i psychicznym. Ponadto 

poszerzyła się ogólna wiedza na temat różnych zagadnień zdrowotnych.  

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Projekt ten jest realizowany w wielu miejscach. Działania oferowane w Men's Sheds są bardzo zróżnicowane. Czasami 

Men's Sheds oferują zajęcia grupowe w kilku miejscach lub w jednym regionie, które poszerzają zaangażowanie poza 

lokalny Men's Sheds.  

    

ŹRÓDŁA  

https://menssheds.ie/ 

https://www.facebook.com/irishmensshedsassociation  

https://menssheds.ie/wp-content/uploads/2021/06/Sheds-for-Life-impact-report-june-21.pdf 

https://youtu.be/znE2iopfJAU 

https://youtu.be/oHnPrrtyY-0  

https://menssheds.ie/covid-guidelines/?fbclid=IwAR1XPTMxlA4W-

qlR8i1dIYS0Mrerjo_hq5FZVltk3hQbYgVfgIgaZ26c2u4 

https://menssheds.ie/information-for-health-professionals/ 
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https://menssheds.ie/setting-up-a-shed/ 

https://www.facebook.com/245895395916071/photos/a.246459842526293/1309217666250500/  

https://youtu.be/-ety268zRIQ 

https://youtu.be/R3la_cXRVzs  

  

Pełny raport na temat wyników jest dostępny tutaj https://menssheds.ie/wp-content/uploads/2021/06/Sheds-for-

Life-impact-report-june-21.pdf.  

Webinarium inauguracyjne można obejrzeć na stronie: https://youtu.be/znE2iopfJAU 
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FUNDACJA SIEĆ KUMPELSKA  

 

LOKALIZACJA 

Holandia 

 

OPIS OGÓLNY  

Fundacja Buddy Network łączy wolontariuszy (Buddies) z osobami dorosłymi lub młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat 

cierpiącymi na choroby przewlekłe i/lub zagrażające życiu, osobami dorosłymi dotkniętymi demencją, czującymi się 

samotnymi, mającymi bardzo małą sieć społeczną lub niedowidzącymi. Kumple to obywatele Holandii, którzy jako 

wolontariusze wspierają i pomagają osobom, głównie w rozmowach indywidualnych. Oferują oni słuchanie, szczere 

zaangażowanie oraz czas i uwagę zarówno w codziennych, jak i bardziej wyjątkowych sprawach. Celem Sieci jest 

zapewnienie nieformalnej opieki. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Kumple są łączeni z osobami w potrzebie przez Fundację Sieć Kumpelska (Buddy Network), profesjonalną organizację 

wolontariuszy założoną w 1988 roku. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Fundacja wspierana jest przez różne fundusze. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Oczekuje się, że coraz więcej osób starszych będzie starzeć się w miejscu zamieszkania. W Holandii w ostatnich latach 

wycofano z użytku wiele domów opieki, tworząc lukę między starzeniem się w miejscu zamieszkania a opieką 

instytucjonalną. Większość osób starszych, zwłaszcza tych, które żyją samodzielnie, nie potrzebuje stałej opieki i 

wsparcia. Jednak starzenie się w miejscu zamieszkania może prowadzić do skrajnej izolacji.  

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Fundacja Buddy Network działa w różnych miastach. W Holandii istnieje kilka różnych projektów kumpelskich. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

Fundacja Buddy Network łączy wolontariuszy (Buddies) z osobami dorosłymi lub młodzieżą w wieku od 5 do 18 lat 

cierpiącymi na choroby przewlekłe i/lub zagrażające życiu, osobami dorosłymi, które cierpią na demencję lub czują 

się samotne, mają bardzo małą sieć społeczną lub są niedowidzące. Fundacja szkoli i prowadzi wolontariuszy w trakcie 

tego procesu. Wolontariusze angażują się na co najmniej rok i poświęcają od dwóch do czterech godzin co dwa 

tygodnie. 
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WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Celem jest osobisty kontakt, aby zwrócić szczególną uwagę na to, co - w danym momencie - jest ważne dla klienta. 

Oprócz skupienia się na spostrzeżeniach dotyczących na przykład choroby lub samotności, istnieje możliwość 

podjęcia wspólnych działań, co wzmacnia i poszerza sieć społeczną klienta oraz jego zaangażowanie społeczne.  

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

To jest projekt, który trwa. 

 

ŹRÓDŁO 

https://www.buddynetwerk.nl/ 

 

 

  

https://www.buddynetwerk.nl/
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PRZYJAZNA BIBLIOTEKA DLA SAMOTNYCH OJCÓW  

 

LOKALIZACJA, KRAJ 

Aarhus, Dania 

 

OPIS OGÓLNY 

Często rodzice chcą się integrować lub szukają przyjemnych miejsc do oglądania sztuki, spotykania się z ludźmi lub 

czytania książek. Biblioteki są miejscami, gdzie mogą znaleźć tego typu rzeczy. W międzyczasie miejsca te muszą być 

przystosowane do tego, że mogą być tam zabierane dzieci. Ważne jest miejsce, w którym można zostawić wózek lub 

spokojne miejsce, gdy dziecko zaczyna płakać. 

Biblioteka Dokk1 to  centrum wiedzy i kultury, które rozpowszechnia i ożywia różne media w różnych gatunkach i 

formatach. Biblioteka jest domem obywateli. Dokk1 posiada liczne udogodnienia dla działań społecznych, 

stowarzyszeń i nawiązywania kontaktów. Dzięki salom projektowym, pomieszczeniom do nauki, mediom, kawiarniom, 

salom dydaktycznym, aulom, pomieszczeniom do zajęć i przestrzeniom wielofunkcyjnym, a także wielu nieformalnym 

przestrzeniom otwartym, budynek jest elastycznym i dynamicznym schronieniem dla wszystkich poszukujących 

wiedzy, inspiracji i rozwoju osobistego, czyli otwartym i dostępnym środowiskiem edukacyjnym promującym 

demokrację i poczucie wspólnoty. 

Na każdym etapie tworzenia Dokk1 dostępność była traktowana priorytetowo. Dotyczy to zarówno dostępności 

fizycznej, wystroju wnętrz, umeblowania i wyposażenia, jak i wykorzystania nowych technologii. Z tego powodu nie 

ma problemu, aby wybrać się tam z wózkiem dziecięcym. 

Biblioteka oferuje kilka cyklicznych wydarzeń dla dzieci i rodzin. Jednym z nich jest Grupa Zabawowa Taty, miejsce, 

gdzie ojcowie i ich dzieci w wieku 0-3 lat mogą się spotkać i zainspirować się nowymi pomysłami na zajęcia.  Biblioteka 

oferuje różne zajęcia dla niemowląt i dzieci, ze specjalnymi miejscami dla rodziców, gdzie mogą przebywać i bawić 

się z nimi, nie przeszkadzając innym osobom. 

Warto podkreślić, że budowa budynku i jego obsługi nastąpiła po konsultacjach społecznych z mieszkańcami, w 

wyniku których poznano ich potrzeby i pragnienia. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Gmina Aarhus, 2015. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Środek publiczny. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Pomysł stworzenia tej przestrzeni został zainspirowany dobrymi praktykami budowania zdrowego i przyjaznego 

środowiska dla wszystkich grup wiekowych. Biblioteka jest dużą przestrzenią z licznymi usługami i jest otwarta dla 



GRA EDUKACYJNA: TWORZENIE ŚRODOWISK INTEGRACYJNYCH DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ 

 

67 

wszystkich członków społeczności. Dlatego wszystkie zasady i rozwiązania projektowe zostały opracowane z myślą o 

swobodnym i równym dostępie dla wszystkich. 

Biblioteka została stworzony jako miejska przestrzeń wymiany i dzielenia się wiedzą. Dokk1 zapewnia przestrzeń do 

kontemplacji i zdobywania wiedzy. Jest to atrakcyjny, inteligentny i interaktywny budynek, który wspiera chęć uczenia 

się i doświadczania. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Tak, pomysł, który za tym stoi, jest skalowalny. W Bibliotece w Aarhus dokonano ogromnej inwestycji. Oferowana 

usługa, którą jest dzień dla samotnych ojców, podczas którego mogą oni dzielić się doświadczeniami i zadaniami, 

które mogą wykonywać ze swoimi dziećmi, jest głównym punktem tej dobrej praktyki. Jednak inne punkty są bardzo 

ważne, ponieważ słuchanie ludzi, poznawanie ich potrzeb i wdrażanie rozwiązań, kiedy jest to możliwe, jest dobrą 

praktyką dla innych podobnych ośrodków społecznych. To nie przypadek, że powstało miejsce, w którym samotni 

ojcowie mogą dzielić się doświadczeniami i bawić ze swoimi dziećmi. 

 

WDROŻENIE 

Co zostało zrobione i jak? 

Środowisko przyjazne dla wszystkich grup wiekowych, w którym można łatwo manewrować wózkami dziecięcymi i 

gdzie jest miejsce na ich zaparkowanie. Usługi odpowiadające potrzebom mieszkańców, w tym dzień, w którym 

samotni ojcowie mogą się spotkać i podzielić doświadczeniami oraz zajęciami ze swoimi dziećmi. 

 

WYNIKI 

Co wynikło z tych działań? 

Powstała w ten sposób przestrzeń przyjazna dla wszystkich grup wiekowych. 

Kiedy? Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Jest to bieżące działanie, które zostało wdrożone w Bibliotece Dokk 1 w Aarhus. 

 

ŹRÓDŁO 

https://dokk1.dk/  

 

ZDJĘCIA 
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Zdjęcie 21: Źródło: https://dokk1.dk/ 

 

Zdjęcie 22: Źródło: https://dokk1.dk/ 
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Zdjęcie 23: Źródło: https://dokk1.dk/ 
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RODZINNA GRA PLANSZOWA AKTYWIZUJĄCA OSOBY Z DEMENCJĄ I 

INTEGRUJĄCA RODZINĘ 

  

LOKALIZACJA, KRAJ  

Polska  

  

OPIS OGÓLNY 

Wrota pamięci" to rodzinna gra planszowa stworzona przez psychologa i założyciela prywatnego domu opieki dla 

osób z zaburzeniami neurodegeneracyjnymi. 

Celem gry jest aktywizacja osoby cierpiącej na demencję oraz integracja rodziny wokół osoby zależnej. Gra pomaga 

wzmocnić relacje w rodzinie poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu, poznanie możliwości i ograniczeń osoby z 

demencją oraz poprawę umiejętności komunikacyjnych w rodzinie. Wspiera tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i 

zaufania między opiekunami i osobami opiekującymi się. Może być narzędziem spowalniającym proces chorobowy i 

wspomagającym proces diagnostyczny. Pełni rolę terapeutyczną, ponieważ stymuluje funkcje poznawcze osoby z 

demencją: od funkcji społecznych, językowych, myślenia abstrakcyjnego, wiedzy ogólnej, pamięci, po orientację, 

koncentrację i uwagę. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY 

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

 Wrota pamięci" zostały stworzone przez dr Joannę Szczukę, psychologa, i Marzenę Wójcicką, założycielkę pierwszego 

w Polsce prywatnego Domu Dziennego Pobytu dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi.  

Gra planszowa została stworzona przez osoby prywatnie i zawodowo związane z osobami cierpiącymi na choroby 

neurodegeneracyjne i ich rodzinami. 

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne? 

Prywatna inicjatywa zrealizowana z pomocą funduszy unijnych. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Gra służy osobom cierpiącym na choroby neurodegeneracyjne (stany po udarze mózgu, choroba Alzheimera, 

demencja naczyniowa i inne), a także ich rodzinom i opiekunom. Może być również z powodzeniem stosowana w 

rodzinach dotkniętych innymi chorobami lub nie zmagających się z żadną chorobą. 

Gra jest odpowiedzią na potrzeby opisane przez osoby doświadczające demencji w swoich rodzinach i poszukujące 

wartościowych narzędzi do spędzania z nimi czasu w domu. Jest też wynikiem wizji narzędzia, które doskonale wspiera 

placówkę świadczącą codzienną pomoc osobom z chorobami neurodegeneracyjnymi, a także narzędzia 

wspierającego specjalistów w diagnozowaniu osób z demencją. 
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Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Gra planszowa została stworzona w języku polskim, ale może być łatwo przetłumaczona na inne języki. 

 

REALIZACJA (CO ZOSTAŁO ZROBIONE I JAK?) 

Gra planszowa jest dostępna do kupienia (w języku polskim) na stronie: wrotopamieci.pl 

 

WYNIKI 

Opinie osób, które grały w grę, wskazywały na stworzenie dobrej atmosfery, możliwości lepszego poznania graczy 

oraz wspieranie procesów myślowych. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone? 

Może to być powtarzające się działanie. 

 

ŹRÓDŁA 

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/ 

 

ZDJĘCIE 

 

 

Zdjęcie 24: © Marzena Wójcicka 

  

https://wrotapamieci.pl/wrota-pamieci-pelen-opis/
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FILMY DLA OSÓB Z DEMENCJĄ 

 

LOKALIZACJA, KRAJ  

Niemcy 

  

OPIS OGÓLNY 

Materiały oferowane przez ILSES WEITE WELT bezpośrednio dotyczą życia emocjonalnego osób z demencją. Na 

przykład "Dzień w zoo" to film, który zaprasza w wizualną i dźwiękową podróż  i budzi wspomnienia związane ze 

śmiejącymi się dziećmi i miękkiego futra, które mogą poprawić samopoczucie osób dotkniętych demencją. 

 

NAJWAŻNIEJSZE FAKTY  

Kto wprowadził to rozwiązanie? Kiedy? 

Inicjatywa ta została zapoczątkowana w 2010 roku przez Sophie Rosentreter, znaną niemiecką osobowość medialną, 

która została "ambasadorem demencji". Po tym, jak opiekowała się swoją babcią, która cierpiała na demencję, chciała 

podzielić się z innymi swoimi doświadczeniami i wiedzą na temat opieki nad osobami z demencją.  

Czy jest to działanie prywatne czy publiczne?  

Firma produkcyjna i wydawnictwo, za pośrednictwem których produkty są dystrybuowane, są organizacjami 

prywatnymi. 

Jaki jest kontekst tego przykładu dobrej praktyki? Wymień istotne aspekty polityczne, społeczno-

ekonomiczne, technologiczne i/lub geograficzne. 

Według danych Niemieckiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Demencją (Deutsche Alzheimergesellschaft e.V.) w 

Niemczech około 1,6 miliona osób cierpi na demencję. Dlatego istnieje potrzeba zapewnienia formalnym i 

nieformalnym opiekunom, krewnym oraz samym osobom cierpiącym na demencję informacji i materiałów, które 

pozwolą im w jak najlepszy sposób podejść do tej choroby i ją leczyć. Firma producencka ILSES WEITE WELT zapewnia 

takie materiały edukacyjne poprzez specjalne, emocjonalne i holistyczne podejście. 

Czy jest skalowalny? (Czy przykład został wdrożony jako pojedyncza praktyka, jako praktyka codzienna, czy 

też został rozszerzony na inne obszary)? 

Obecnie dostępny jest szeroki wybór filmów i towarzyszących im kart fotograficznych, a także inne materiały i 

poradniki dla opiekunów rodzinnych. Filmy są również dostępne w internetowej bibliotece wideo. 

 

WDROŻENIE  

Co i jak zostało zrobione?  

Materiały edukacyjne udostępniane przez ILSES WEITE WELT składają się z różnych filmów, kart i książek na temat 

demencji i obejmują wiele różnych podejść i tematów. Dzięki filmom i obrazom udostępnianym przez ILSES WEITE 

WELT stymulowane są różne uczucia i emocje, co aktywuje wspomnienia osób z demencją i ułatwia rozmowy. 
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WYNIKI  

Co wynikło z tych działań?  

Inicjatywa została podjęta z myślą o osobach z demencją i ich opiekunach i otrzymała już kilka nagród. Wiele 

materiałów, takich jak filmy i towarzyszące im karty fotograficzne, działa bez użycia języka i dlatego mogą być 

wykorzystywane w kontekście międzynarodowym. Filmy są dostosowane do potrzeb osób z demencją i towarzyszy 

im muzyka klasyczna. 

Czy jest to działanie ciągłe, czy zakończone?  

Nie ma publicznie dostępnych informacji na temat planowanych/realizowanych projektów produkcyjnych, ale 

założycielka inicjatywy, Sophie Rosentreter, jest nadal bardzo zaangażowana w tę sprawę i pracuje jako konsultantka 

oraz publikuje filmy o otwartym kodzie źródłowym na różne tematy związane z opieką zdrowotną dla niemieckiej 

firmy ubezpieczeniowej "DAK". 

    

ŹRÓDŁA  

Deutsche Alzheimesellschaft: https://www.deutsche-

alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf  

https://ilsesweitewelt.de/produkte  

https://www.sophierosentreter.de/videos 

https://www.deutsche-

alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkrankungen_dalzg.pdf  

Więcej informacji: https://www.sophierosentreter.de/videos 
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