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Zmiany demograficzne, ale także budowanie społeczeństwa obywatelskiego, opartego na 

równości szans i niedyskryminacji wymaga większej empatii w zakresie realizacji potrzeb osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osób 

z niepełnosprawnościami i osób starszych. Przyszły inżynier, projektant środowiska fizycznego, 

różnych produktów i urządzeń, technologii informatycznych czy manager powinien poznać 

potrzeby użytkownika swoich produktów i usług. Cykl wykładów „Projektowanie Uniwersalne 

– Design for All”  ma przybliżyć studentom Politechniki Gdańskiej społeczne uwarunkowania 

wykonywanego w przyszłości zawodu. Wrażliwość na potrzeby innych członków społeczności 

lokalnej, poznanie ich potrzeb staje się obecnie wyzwaniem dla rozwoju i wprowadzania 

innowacyjnych produktów, które uwzględniałyby różnorodne potrzeby odbiorcy w zakresie 

mobilności i percepcji. Wykłady mają zainspirować studentów do działań na rzecz innych 

zarówno poprzez swoją pracę zawodową, ale także poprzez działania społeczne. Studenci 

będą mogli pozyskać tzw. umiejętności miękkie takie jak: wrażliwość społeczną, definiowanie 

problemów do rozwiązania i umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym.  

Cykl wykładów obejmować będzie m.in.: 

1. Odpowiedzialność społeczna projektanta wynikającą z oczekiwań i prawnych 
aspektów tworzenia środowiska przyjaznego wszystkim. 
Wykład poświęcony będzie roli projektanta i jego wpływ na tworzenie przestrzeni, 
produktów i usług przyjaznych wszystkim. Przedstawione zostaną aspekty prawne 
tworzenia przestrzeni przyjaznej, w szczególności Konwencja ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych, niektóre zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie wdrażania zasady 
równości szans i przeciwdziałania dyskryminacji. Omówione zostaną założenia programu 
rządowego Dostępność Plus, który ma poprawić systuację osób z niepełnosprawnościami 
i osób starszych. 
 

2. Savoir – vivre i społeczna odpowiedzialność biznesu – budowanie wizerunku firmy. 
Studenci poznają modele marketingu społecznego i działań nakierowanych na 
budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie. Przedstawione zostaną 
podstawowe zasady savoir – vivre w kontaktach z osobami z różnymi 
niepełnosprawnościami. Studenci poznają jak się zachować i co wolno a co nie wypada 
mówić w czasie spotkania z osobą z dysfunkcjami wzroku czy poruszającą się na wózku 
inwalidzkim. Poruszone zostanie również zagadnienie równości płci i przeciwdziałania 
dyskryminacji osób w podeszłym wieku.  
 

3. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych reprezentujących osoby z różnymi 
niepełnosprawnościami i warsztaty – „Poznaj mnie i moje potrzeby”. 



Bezpośrednie spotkania z osobami z niepełnosprawnościami, rozmowy o ich potrzebach i 
postrzeganiu poszczególnych niepełnosprawności. Studenci podczas warsztatów będą mogli 
sprawdzić swoje umiejętności poruszając się na wózkach, przy pomocy białej laski itp. Zajęcia 
planowane są jako panel dyskusyjny z przedstawicielami organizacji pozarządowych. 

 
4. Percepcja – nasze zmysły w postrzeganiu otoczenia. 

Przybliżone zostaną  różnice w percepcji naszych zmysłów w kontekście niepełnosprawności, ale 
również postrzegania otoczenia z uwzględnieniem różnic kulturowych, płci oraz wieku. Celem 
wykładu jest zrozumienie roli naszych zmysłów w funkcjonowaniu w przestrzeni. Jak ten odbiór 
zmienia się wraz z wiekiem i jakie znaczenie dla percepcji otoczenia mają uwarunkowania 
kulturowe. 
 

5. Inclusive design  - jak projektować by niedyskryminować.  
Omówione zostaną zasady projektowania uniwersalnego, którego celem jest tworzenie 
przestrzeni, produktów i usług  spełniających potrzeby wszystkich użytkowników. Przedstawione 
zostaną przykłady rozwiązań przestrzennych, które sprawiają, że otoczenie staje się przyjazne 
wszystkim.  
 

6. Czym jest uniwersalny produkt - praktyczne wskazania wdrażania zasad równości 
szans i niedyskryminacji poprzez stosowanie zasad projektowania uniwersalnego.  
Omówione zostaną przykłady rozwiązań innowacyjnych produktów opartych na 
potrzebach osób z niepełnosprawnościami. Wykład poświęcony będzie rozwojowi 
wsparcia mobilności poprzez zastosowanie innowacyjnych produktów – od kul 
ortopedycznych po samochody autonomiczne. Przedstawiony zostanie również projekt 
e- Pionier  realizowany na PG z możliwością dalszego rozwoju najlepszych pomysłów 
studentów uczestniczących w zajęciach. 
 

7. Design Thining - metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie 
zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników.  
Przedstawione zostaną założenia metodologii Design Thining, pracy opartej na poznaniu 
potrzeb użytkownika. Studenci zapoznają się z zasadami tworzenia i sposobami pracy 
interdyscyplinarnego zespołu pracującego nad rozwiązaniami  spełniającymi koncepcję 

projektowania uniwersalnego. Metoda Design Thining jest jednym ze sposobów do kreacji 
innowacyjnych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii czy programów 
edukacyjnych. Studenci w interdyscyplinarnych zespołach spróbują zaplanować prace i ew. 
rozwiązać przykładowe problemy natury społecznej.  

 
8. Partycypacja społeczna – budowanie modelu współpracy w procesach projektowych. 

Podczas wykładu studenci poznają rolę partycypacji społecznej w realizacji przedsięwzięć 
inwestycyjnych w ramach rewitalizacji obszarów miejskich lub tworzenia nowych produktów. 
Partycypacja czyli udział społeczeństwa w tych procesach jest jednym z celów wdrażania 
środków europejskich w programach edukacyjnych. Wykłady mają przybliżyć studentom 
znaczenie partycypacji w budowaniu wspólnotowości i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. 
Omówiony zostanie model tworzenia budżetów obywatelskich jako jeden z elementów wpływu 
na zmiany w naszym otoczeniu.  
 

9. Prezentacja pomysłów (koncepcji) na innowacyjny produkt, zagospodarowanie przestrzeni czy 
usługę. 
Studenci na zakończenie zajęć będą prezentować swoje koncepcje wypracowane w 

interdyscyplinarnych zespołach, w oparciu o metodę Design Thining i zasady projektowania 



uniwersalnego. Mają to być krótkie prezentacje na temat rozwiązywanego problemu  i 
omawiające podstawowe cele koncepcji. Koncepcje mają odpowiadać na potrzeby  jak 
największej liczby użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. 


