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Starzenie się społeczeństwa 

dotyczy nas wszystkich! 

• za 40 lat co 3 Polak/Polka będą Seniorem/Seniorką

• wraz z wiekiem pojawiają się różne dysfunkcje, które 

mogą utrudniać korzystanie z miasta

• starzejące się społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane 

więc wymaga indywidualnego podejścia!

• wszyscy się starzejemy musimy więc stworzyć lepsze 

miejsca, w których będziemy mogli się starzeć



Miasto przyjazne wiekowi

– jakie wyzwania?



…bariery nie do pokonania



…budowanie barier przestrzennych! 



…brak różnorodnej oferty spędzania wolnego czasu w mieście



…stoliki szachowe 



…urbanistyka, która jest pułapką dla nas!



…domy starców



…nie skupianie się na partycypacji i kreacji



wyzwaniem jest nowe podejście 

do projektowania 

dla starzejącego 

się społeczeństwa



arch. Matthias Hollwich

Współzałożyciel nowojorskiej 

pracowni architektonicznej HWKN
znajdującej się w 10 najbardziej 

innowacyjnych architektów na 

świecie

koncepcja „nowego starzenia się”





staros ́ć nie jest czymś, co nam się 

przydarza, ale długotrwałym procesem 
starzenia, który zaczyna się już po 40-tce.

Takie spojrzenie sprawia, że inaczej się 
mys ́li o tworzeniu infrastruktury dla osób

starszych.



„Najpierw musimy zmienić 

nastawienie ludzi do ich wieku, 

abyśmy mogli budować zapał dla 

nowego społeczeństwa”

Arch. Matthias Hollwich



Miasto NEW AGING – jakie?



projektowanie 

w dobie kultu 

młodości

Anti Ageing New Ageing

…nie projektowanie 

dla osób starszych 

ale przez pryzmat 

potrzeb osób starszych!



nowe myślenie 

w postrzeganiu starości może 

być wzmocnione przez 

rozwiązania architektoniczno-
urbanistyczne

starzenie się jako 

szansa/przyczynek 

dla odnowy miast 



jakie?



miejsca integrujące i aktywizujące 



Tworzenie miejsc pomagających 

integrować ludzi, tak aby 
powstały nowe społeczności:

- na szerszym poziomie architektura może łączyć 

ludzi, zaczynają o siebie dbać i pomagać sobie 

nawzajem.

- projektowanie budynków, które wspierają życie 

społeczne, zachęcają do wyjścia z mieszkań i 

uczestnictwa w życiu społecznym

- programowanie obszarów i przestrzeni 

wspólnych np. jadalni, terenów rekreacji, 

studiów artystycznych

- korzystanie z przestrzeni w możliwie niezależny 

sposób (np. punkty podparcia, miejsca 

siedzenia, toalety, itp.,)



starzenie się w miejscu



środowisko terapeutyczne

Środowisko terapeutyczne tworzą 3 zasadnicze czynniki (Ulrich 1991):

- zapewnienie poczucia kontroli w zakresie uwarunkowań fizycznych i społecznych 

otoczenia,
- zapewnienie odpowiedniego klimatu (wsparcia) społecznego – możliwość 

uczestniczenia w życiu społecznym,

- wprowadzenie elementów pozytywnie oddziałujących, odwracających uwagę od 

stanu zdrowia, np. elementy przyrodnicze, sztuka, kultura, miejsca spotkań oraz 

wszelkie przejawy życia codziennego. 



projektowanie uniwersalne



jak zaprojektować miasto

przyjazne starzejącemu 

się społeczeństwu?



Miasto 
przyjazne 

starszym 

mieszkanie

partycypacja 
społeczna

transport

budynki 
i ich otoczenie 

Age-friendly city
WHO, 2002

opieka społeczna 
i zdrowotna 

komunikacja 
i informacja

poszanowanie 
i społeczna aktywność

aktywność na rzecz 
społeczeństwa 
obywatelskiego 

I       starość

program „miasto przyjazne wiekowi”program „miasto przyjazne wiekowi”



Różnorodna oferta mieszkaniowa
Kooperatywy, Domy Wielopokoleniowe, Domy Opieki, Sangerhausen, 2012



Cohousing senioralny
OWCH, High Barnet, Londyn, proj. Pollard Thomas Ewards



Dom spokojnej starości 
Torre Julia, Barcelona, Proj. Pau Vidal, Sergi Pons, Ricard Galiana, 2009-2011



Dom Wielopokoleniowy
Heslach, Stuttgart, proj. Kai Haag, Sebastian Haffner, Tilmann Stroheker



Dom Wielopokoleniowy

(rodzina wielopokoleniowa)

Dom Wielopokoleniowy XXI wieku

(idea rozszerzonej rodziny, 

alternatywna, przyszywana)

pokrewieństwo (dziadkowie, 

rodzice, dzieci)

brak pokrewieństwa

miejsce zamieszkania praktykowane są różne modele 

jako: miejsce zamieszkania i/lub 

miejsce wsparcia i/lub miejsce 

spotkań

brak dodatkowych funkcji dodatkowe funkcje (koncepcja 

pomocy, usług i pracy)



Międzypokoleniowość

3 filary:

edukacja – osoby młode  i osoby 

starsze

możliwości biznesowe i wolontariat –

osoby młode i starsze

potrzeba wsparcia duchowego 
i opieki zdrowotnej.

Młodzi ludzie mogą żyć własnym 

życiem i mieć dostęp do starszego 

mentora, podczas gdy osoby starsze 
mogą otrzymać potrzebną im 

pomoc społeczną i fizyczną.

Międzypokoleniowa wieża
Skyler, projekt koncepcyjny, proj. HWKN



• Centrum miasta
• Wielopokoleniowe miejsca spotkań

• Spektakularna architektura
• Symbol miasta

• Symbol nowej więzi z osobami 

starszymi, która może się wytworzyć 
dzięki architekturze

walka z dyskryminacją wieku dzięki architekturze



mieszkania klastrowe

- kreowanie i utrzymanie silnych relacji międzyludzkich
dla niezależnego życia osób starszych w 
społeczeństwie, tak długo jak to możliwe. 

- dodatkowe wsparcie w formie lokalnej opieki
medycznej, usług, pralni uzupełnia całość założenia, 
czyni środowisko życia bardziej samowystarczalnym.

Osiedle podążające za wiekiem 
Mehr Als Wohnen, Zurych, Futurafrosch and Duplex Architekten (masterplan), i inni architekci



projekty pilotażowe w Polsce





„Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy” na zlecenie Miasta 
Stołecznego Warszawa, ul.Stalowa 29

Fundacja Blisko, współpraca Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

1.Czy model miksu społecznego jest dobrym 

modelem dla budownictwa na obszarze objętym 

Zintegrowanym Programem Rewitalizacji?

2.Czy istnieje idealna proporcja pomiędzy różnymi 

grupami osób zamieszkujących kamienicę, która 

sprawia, że społeczność się ze sobą integruje?

3.Jak powinien być zaplanowany budynek, aby 

uwzględniać potrzeby osób z 

niepełnosprawnościami?



• dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej,

• seniorzy,

• grupa pośrednia- studenci lub osoby z kooperatyw?

- placówka opiekuńczo-wychowawcza dla młodzieży (na

dwóch ostatnich kondygnacjach)

- 4 mieszkania na 3 kondygnacjach (w sumie 12 mieszkań)

- na parterze przestrzeń użytkowa dla lokalnej społeczności

program funkcjonalny miksu społecznego

…wyzwanie: kamienica nie tylko dla osób wymagających wsparcia



Projekt „Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie opracowania programu 

zasiedlenia i funkcjonowania Domu Wielopokoleniowego”na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi
Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)

Projekt Domu Wielopokoleniowego 

to program mieszkaniowy 
na obszarze rewitalizacji zapewniający miks

społeczny, budowę więzi sąsiedzkich 
i mechanizmów współpracy.

Obszar: Nieruchomość przy ul. Wólczańskiej 

168 – 16 mieszkań (rodzin/osób)

PIERWSZY W POLSCE 

DOM 

WIELOPOKOLENIOWY



osoby starsze osoby młode

rodziny
osoby 

z 
niepełnosprawnością

profile mieszkańców



Warszawska Dzielnica Społeczna – masterplan
BBGK Architekci Sp.z o.o , współpraca Fundacja Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+)-

zagadnienia społeczno-przestrzenne

Projekt Warszawskiej Dzielnicy Społecznej jest reakcja ̨ na powszechna ̨ krytykę komercyjnego modelu 

mieszkaniowego, który jest konserwatywny i nie odpowiada na wiele potrzeb mieszkańco ́w, traktując ich jako 
kliento ́w a nie członko ́w wspo ́lnoty miejskiej. W efekcie wiele z niezbędnych składowych szcze ̨śliwego miasta jest 

pomijanych. 



podsumowanie



starzenie się społeczeństwa jest nieuniknionym 

i nieodwracalnym procesem, ale jest także 

szansą i przyczynkiem dla odnowy miast!

co nam daje takie spojrzenie?

• kształtowanie miasta pod względem przyjazności w kontekście zasad projektowania uniwersalnego i 

potrzeb starzejącego się społeczeństwa jest z korzyścią dla całego społeczeństwa;

• ograniczenie kosztów i zapobieganie powstaniu inwestycji niezgodnych ze współczesnymi trendami i 
nieprzyjaznych użytkownikom;

• szansę na realizację innowacyjnych/pilotażowych projektów;

• szansa na adaptację istniejących obiektów;

• zadowolenie wszystkich grup społecznych poprzez odpowiadanie na realne potrzeby mieszkańców –

rozwiązania „szyte na miarę”, rozwiązania uzwględniające miks społeczny;

• nowe podejście do starzenia New Aging - sprzyja zdrowemu, aktywnemu starzeniu się w lepszej jakości i 

umożliwia pozostanie osób starszych jak najdłużej niezależnych w ich środowisku zamieszkania, tym samym 

zmniejszając koszty opieki społecznej i medycznej.



miejsca stymulujące dla biznesu w wieku dojrzałym i wolontariatu

międzypokoleniowość

w centrum

nowoczesne technologie

nowoczesna i spektakularna architektura

wsparcie społeczne i medyczne, ale nie zinstytucjonalizowana architektura

środowisko terapeutyczne

integracja i aktywizacja



to rewolucja, którą musimy 

zainicjować w naszym 

własnym życiu, abyśmy 

mogli teraz żyć mądrzej, 

aby żyć lepiej na zawsze.



DZIĘKUJĘ!
Agnieszka Labus

T: 511 185 267
E: agnieszka@lab60plus.pl


