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Projektowanie włączające
Oznacza zmianę paradygmatów w projektowaniu:

odejście od  standardu na rzecz personalizacji

zamiast myślenia o „produkcie” uwzględnianie doświadczeń 
osób użytkujących

zamiast kultu twórcy koncentracja na społeczności.

Kaplica Notre-Damedu Haut, Ronchamp,
Francja
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Współtworzenie
W wiele dotychczasowych projektów wbudowane 
były stereotypy dotyczące zarówno fizycznych, jak i 
poznawczych zdolności człowieka, a także 
istniejących nierówności i hierarchii społecznych. 

Budynki, miasta, produkty czy systemy  stanowiące 
podstawę naszego życia są wypadkową decyzji 
projektantek i projektantów, a nierówności i 
wykluczenie są często niezamierzonymi 
konsekwencjami wyborów projektowych. 

Aby zaradzić problemowi, w procesie projektowym 
należy brać pod uwagę spektrum różnorodności 
ludzkich zdolności fizycznych i poznawczych.



Dlaczego inkluzja jest ważna

Poczucie przynależności – oparte na akceptacji 
ze strony innych, przyjaźni i zrozumieniu; 
polegające na związkach oraz przebywaniu z 
innymi ludźmi, należeniu do społeczności, grupy, 
organizacji.

Brak poczucia przynależności – chroniczny stres, 
ból emocjonalny, agresja, lęk, niepewność, 
poczucie braku kontroli; związek z chorobami 
psychicznymi i fizycznymi.
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Projektowanie włączające – jak to robić?

Wykluczenie ma miejsce, gdy rozwiązujemy 
problemy wykorzystując własne uprzedzenia, zatem 
ROZPOZNAWAJ WYKLUCZENIE.

Ludzie są prawdziwymi ekspertkami i ekspertami w 
dostosowywaniu się do różnorodności, zatem UCZ 
SIĘ NA PODSTAWIE LUDZKIEJ RÓŻNORODNOŚCI.

Skup się na tym, co jest powszechnie ważne dla 
wszystkich ludzi, zatem ROZWIĄŻ PROBLEM DLA 
JEDNEGO, ROZSZERZ ROZWIĄZANIE NA WIELU.



Korzyści
Większe zaangażowanie obywateli i obywatelek, klientów i 
klientek.

Poszerzenie bazy zaangażowanych obywatelek i obywateli, 
klientów i klientek.

Innowacje i tworzenie zróżnicowanych oraz 
niestandardowych rozwiązań.

Unikanie wysokich kosztów modernizacji związanych z wcześniejszym wykluczeniem.

Budowanie kapitału społecznego.

Kształtowanie poczucia przynależności, będącej jedną z podstawowych potrzeb człowieka, w 
konsekwencji poprawiające samopoczucie i zdrowie psychiczne.
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