V decembri 2020 sa začal nový projekt Erasmus+ „DESIRE - Design for all Methods to Create Age
Friendly Housing“ s medzinárodnou spoluprácou partnerov zo 4 krajín so zameraním na
dizajn/navrhovanie pre všetkých (Design for All) v oblasti bývania priateľského k veku. DESIRE
poskytne odborníkom v stavebnom priemysle a v odvetví interiérového vybavenia nástroje a
zručnosti potrebné na aplikovanie metód Design4All ako integrálnej súčasti procesu navrhovania
s cieľom vytvoriť alebo prispôsobiť bývanie tak, aby starší ľudia a ich rodinní príslušníci mali pocit
pohody, komfortu a samostatnosti v domácom prostredí.
PARTNERI
•
•
•
•
•

Slovenská technická univerzita v Bratislave - Slovensko | KOORDINÁTOR
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied - Slovensko
CETEM - Španielsko
SHINE 2Europe - Portugalsko
InnoRenew CoE - Slovinsko

PREČO JE PROJEKT DESIRE RELEVANTNÝ?
Európa starne. Na základe výskumov Eurostatu možno predpokladať, že počet ľudí nad 65 rokov
stúpne do roku 2050 o 28,5%. Podľa WHO závisí zdravie a nezávislosť ľudí vo vyššom veku na kvalite
ich fyzického a sociálneho prostredia. Bývanie je preto kľúčovou podmienkou pre aktívne a zdravé
starnutie. Veľká časť bytového fondu v EÚ však nie je navrhovaná ani prispôsobená potrebám
starších ľudí.
Situácia ponúka vynikajúcu príležitosť zapojiť sa do zmeny kvality bývania aj pre stavebný
a nábytkársky priemysel a ostatné sektory priemyslu týkajúce sa bytového vybavenia. Inovatívne
riešenia je však nevyhnutné presadiť už na úrovni výučby a odborného vzdelávania. Práve tie majú
potenciál priniesť nové prístupy a zručnosti v tvorbe prostredia a produktov orientovaných na
potreby starších ľudí.
ČO SÚ NAŠE HLAVNÉ CIELE?
•
•
•
•

Definovať koncepčný rámec vzdelávacieho programu DESIRE na doplnenie zručností
v „dizajne pre všetkých“ (D4All) na úrovni odborného vzdelávania a prípravy (OVP)
a pracovnom trhu.
Vypracovať inovatívny vzdelávací program zameraný na D4All, zohľadňujúci emocionálne,
kognitívne a sociálne potreby starších ľudí, ktorý prinesie nové možnosti pre nábytkárske
odvetvie a sektor interiérového vybavenia.
Zvýšiť povedomie o „dizajne pre všetkých“(D4All) a vekovo prístupnom bývaní ako kľúčovom
predpoklade aktívneho a zdravého starnutia medzi odborníkmi aj širokou verejnosťou.
Podporiť interdisciplinárne interakcie a výmenu poznatkov v procese navrhovania medzi
rozličnými oblasťami ako je veda, umenie a dizajn a zabezpečiť tvorbu inovatívnych a
konkurencieschopných produktov a služieb.

ČO BUDEME ROBIŤ?
1. Komplexné zhodnotenie medzier a nedostatkov vo vzdelávaní a odbornej príprave v „dizajne
pre všetkých“(D4All) so zohľadnením špecifických potrieb starších ľudí.
2. Tvorba inovatívneho kurikula a zostavenie obsahu vzdelávacieho programu DESIRE.
3. Založenie platformy pre informačný repozitár s obsahom vzdelávacieho programu DESIRE.
Zostaňte naladení na sociálne siete a sledujte hashtag #DESIREprojectEU Naša webová

stránka bude spustená čoskoro!
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