projektowanie przestrzeni, interfejsów, przedmiotów z myślą o osobach 60+

Medialab to forma współdziałania umożliwiająca wzajemne
uczenie się od siebie oraz dzielenie się różnymi umiejętnościami, wykorzystująca nowe media i technologie. Uczy
słuchania siebie nawzajem, wzbogaca doświadczenie uczestników/czek o nowe wartości i poszerza ich wiedzę, a także
umożliwia odkrycie nieznanego dotąd potencjału drzemiącego w ludziach, niezależnie od ich wieku.
6–9 grudnia 2012 :: Medialab Senior :: Konstancin-Jeziorna
Medialab Senior to czterodniowe, międzypokoleniowe
warsztaty wyjazdowe Fundacji Culture Shock, w czasie
których uczestnicy/czki uczyli się kreatywnej współpracy
oraz zdobywali wiedzę i umiejętności potrzebne, by stać się
aktywnymi działaczami i twórcami. Trzy dziesięcioosobowe,
międzypokoleniowe zespoły, we współpracy ze specjalistami z danej dziedziny, zastanawiały się w jaki sposób
zaprojektować:
– przestrzeń publiczną uwzględniającą potrzeby osób 60+
– interfejsy z myślą o osobach 60+
– przedmioty i usługi przyjazne osobom 60+
Efektem wspólnej pracy młodszych i starszych nad wybranymi zagadnieniami jest ta publikacja zawierająca propozycje rozwiązań konkretnych problemów wynikających
z niedostosowania przedmiotów, przestrzeni oraz komunikacji do potrzeb i specyfiki osób 60+.
Koordynacja: Joanna Michnicka, Promocja: Marta Pawlaczek
Zadanie Medialab Senior zostało współfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych
na lata 2012–2013.

przestrzeń publiczna
uwzględniająca potrzeby
osób 60+
Pojęciu przestrzeni publicznej brakuje precyzji. Używane w różnych kontekstach
i przez różne osoby rzadko oznacza to
samo. Chcąc pracować wspólnie w dwunastoosobowym zespole, musieliśmy rozpocząć od grupowego skonstruowania
jasnej definicji tego pojęcia.
Na początku uczestnicy/czki zaprezentowali wybrane przez siebie przykłady
przestrzeni publicznych, które oceniają
jako dobre lub złe. Dyskusja nad konkretnymi przykładami pozwoliła nam wytypować takie cechy, które są koniecznymi
składnikami dobrej przestrzeni publicznej
oraz takie, które są w niej absolutnie niepożądane. Efektem naszej pracy było
zbudowanie definicji pojęcia w oparciu
o wyobrażenia uczestników/czek warsztatów. Jako że ponad połowę naszej
grupy stanowiły osoby 60+, potrzeby
seniorów zostały naturalnie uwzglęnione.
Kolejnego dnia grupa wyruszyła na
spacer po Konstancinie, a każdy z uczestników/czek zaznaczał na swojej mapie
wybrane cechy. Późniejsze naniesienie ich
wszystkich na wspólny model 3d miasta
pozwoliło nam stworzyć przestrzenną
wizualizację cech dobrej przestrzeni publicznej występujących w Konstancinie.
Czy ich rozmieszczenie odpowiadało
prostemu odczuciu, w których miejscach
czuliśmy się przyjaźnie? Tak. Nasza definicja sprawdziła się.
Nienajlepiej jednak wypadł sam Konstancin, szczególnie ulica Warszawska,
co do której uczestnicy warsztatów mieli
wiele uwag. Dyskusji nad poprawieniem
jej standardu służył ostatni etap naszych
prac – etap projektowy. Pracując w gru-

pach uczestnicy/czki stworzyli cztery
niezależne propozycje. Autorzy/ki proponowali złożone plany interwencji
przestrzennych: począwszy od zmian
w skali urbanistycznej, aż po wskazówki odnośnie detali architektonicznych.
Okazuje się, że każda z tych płaszczyzn
działania może być kluczowa dla finalnej
atrakcyjności przestrzeni publicznej.
Celem warsztatów było takie spojrzenie na przestrzeń publiczną, aby uwypuklić zagadnienie potrzeb osób 60+. Ale
czy to możliwe? Na naszą prośbę, aby
o tym aspekcie pamiętać, uczestnicy/
czki warsztatów odpowiedzieli zgodnym
protestem: „Ale przecież nie możemy
projektować przestrzeni publicznej dla
osób starszych. »Publiczna« znaczy, że
dla wszystkich!”

Karolina Filip, Artur Jerzy Filip
W warsztatach udział wzięli:
Karol Zagrodzki, Marta Adamczyk, Maria
Cichopek, Olga Cytowska, Szymon Poturalski, Anna Starzewska, Krystyna
Skrobisz, Bolesława Retecka, Irena Stachura, Kazimierz Kopystyński, Alicja Maksymowicz, Alina Cabalska.

Konstancin,
ulica Warszawska
– analiza jakości
przestrzeni publicznej.

Jedna z propozycji projektowych
dla fragmentu
Konstancina.

Autorki: Olga Cytowska, Alicja Maksymowicz, Alina Cabalska

interfejsy z myślą o osobach 60+
Myślenie o komunikacji i jej interfejsach
zakroiliśmy szeroko starając się integrować w nim różne poziomy abstrakcji
i wejść w formę i materię. W labowych
pracach udało nam się dostrzec w tej
kategorii przestrzeń spotkania, a nie wykluczania; uniwersalność i holizm a nie
różnice; potencjał dla projektowania
wyobrażeń komunikacyjnych i stosownych dla nich form/rozwiązań zarazem.
Nasze odczytanie interfejsu okazało
się w rezultacie projektem nie wyłącznie
cyber, ani jedynie kulturowym, ale miejscem idealnego przenikania się designu, idei, estetyk i technik. Rozkładaliśmy najpierw istniejące interfejsy na
kulturowe, społeczne i komunikacyjne
czynniki pierwsze by następnie projektować nowe ich wcielenia, które poniżej
przedstawiamy.
W interfejsowej grupie spotkali się ze
sobą programiści i filozofowie, dziennikarze i medioznawcy, designerzy i psychologowie. Lab polegał na odnajdywaniu
interfejsów nie tylko w ich przeróżnych
technicznych i programistycznych wcieleniach, ale przede wszystkim na konfrontacji techniki z różnymi doświadczeniami,
punktami widzenia, potrzebami.
Efektem wspólnej pracy warsztatowej
były dwa projekty interfejsów zaproponowane i opracowane przez uczestników.
Zaprojektowane interfejsy można rozumieć w wielu warstwach – zarówno tej
namacalnej i zakodowanej w fizycznej
formie urządzenia, łączącej człowieka
z maszyną, jak i szerzej – jako interfejs
między człowiekiem a lokalną społecznością, a nawet jako interfejs między
człowiekiem a miastem.
Piotr Celiński, Aleksander Janas

df–1 – domofon społecznościowy
Fuzja powszechnie używanego w naszej
części świata urządzenia jakim jest domofon z lokalną siecią społecznościową
zaowocowała powstaniem projektu
Domofon df–1, który twórcy opisali
jako „pomocnik w konstrukcji stosunków dobrosąsiedzkich”. System z pozoru przypominający wideodomofon daje
użytkownikom możliwość łączenia się
w grupy stałych zainteresowań i wspólnych, chwilowych potrzeb. Przypomina
to tematyczne pokoje czatów internetowych, których uczestnicy spotykają się
w czasie rzeczywistym, połączeni podobnymi dążeniami.
Domofon df–1 ułatwia zarówno poproszenie innego mieszkańca okolicy
o pomoc w naprawie pralki automatycznej czy zakupach jak i zorganizowanie grupy spacerowej. Użytkownicy mogą deklarować chęć podjęcia jakiejś aktywności
i dołączyć do grupy sąsiadów o podobnych lub uzupełniających się zamierzeniach czy możliwościach.
Chociaż może być wykorzystywany
jak tradycyjny domofon, system wychodzi poza pionową strukturę klatek
schodowych budując relacje sieciowe
w obrębie całego osiedla. Takie podejście daje szansę wykroczenia poza bariery
komunikacyjne skutkujące alienacją osób
starszych. Przez połączenie w fizycznym
interfejsie znanych już wcześniej i oswojonych urządzeń – domofonu, telewizora,
ekranu bankomatu i jego przycisków, nie
buduje bariery poznawczej między użytkownikiem a (w istocie zaawansowaną
tutaj) technologią.
Autorzy: Marcin Koziej, Ligia Woropińska,
Małgorzata Plichta, Małgorzata Garncarek

na miejsce – system ułatwiający
poruszanie się po mieście osobom
niepełnosprawnym
Mimo wieloletnich starań, uregulowań prawnych i inwestycji miasto wciąż jawi się
wielu osobom niepełnosprawnym jako tor
przeszkód nie do przebycia. Wbrew pozorom w dużych miastach problem często
nie leży w braku środków technicznych,
takich jak podjazdy, windy, autobusy niskopodłogowe, lecz w konieczności zaangażowania pracowników instytucji obsługujących przestrzeń publiczną.

„Na miejsce” wyręcza osobę niepełnosprawną w trakcie trwania podróży. Działanie użytkownika może ograniczyć się
do podania celu głosem lub za pomocą
ekranu dotykowego. System wykorzysta
wszystkie dostępne możliwości aby uczynić drogę łatwiejszą i szybszą. Wezwie
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na miejsce dostosowany transport informując o położeniu użytkownika i rodzaju
niepełnosprawności, uprzedzi kierowcę
autobusu, że musi się zatrzymać na przystanku i pomóc osobie na wózku, z wyprzedzeniem poinformuje portiera w teatrze
czy kinie, że osoba niepełnosprawna chciałaby skorzystać z windy bez potrzeby szukania osoby, która posiada klucz. Usługa
jest skierowana nie tylko do osób trwale
niepełnosprawnych ruchowo ale także do
osób czasowo kontuzjowanych czy nie
mogących sobie poradzić z przemieszczaniem się ze względu na ubywające z wiekiem siły.
System „Na miejsce” zwraca uwagę
swoją przezroczystocią. Użytkownik podejmuje proste i jednorazowe działanie
skutkujące uruchomieniem całego szeregu zakulisowych zabiegów. „Na miejsce” zdejmuje z osoby niepełnosprawnej
obowiązek proszenia o pomoc, która mu
się ze względu na jego stan należy.
Autorki: Justyna Budek, Agata Piętak,
Danuta Koźlik, Małgorzata Bartosiewicz

Myśl interfejs = projektuj komunikację

Myślenie o interakcjach, komunikacji i wymianie zasobów, znaczeń, sensów; uczestniczenie w nich; to dzisiaj przestrzeń,
w której coraz bardziej zauważalne i istotne stają się cyfrowe technologie: maszyny, protokoły, software i interfejsy.
Pośród nich te ostatnie stwarzamy, by
stawały się czymś w rodzaju mostu pomiędzy nami, użytkownikami cyfrowego
świata, z naszą wrażliwością i wyobraźnią,
a technologiami i kulturą. Coraz więcej
ich wokół nas i coraz bardziej się od siebie
różnią. Wciąż pełno wokół mostów analogowych; oglądamy telewizję, słuchamy
radia, chodzimy do kina. Jednocześnie
coraz częściej korzystamy z rozwiązań
cyfrowych; komputerów osobistych, urządzeń mobilnych, inteligentnych gadżetów
i programów. Wraz z nimi odkrywamy
świat na nowo, na nowo go także konstruujemy przekraczając kolejne ograniczenia
i granice dzielące naszą wyobraźnię od naszego ciała, człowieka od kultury i maszyn.
Na nowych, cyfrowych mostach stajemy
w nowej roli. Nie tylko czytamy, widzimy i słyszymy świat opowiadany przez
odległe elity, bogate przemysły i polityczne scenariusze. Z równym, a nieraz dużo dalej posuniętym, animuszem
i zaangażowaniem rzeczywistość wokół
nas piszemy, programujemy i malujemy:
projektujemy i stwarzamy. W cyberkulturze to my sami jesteśmy budowniczymi
i konserwatorami mostów-interfejsów,
wyobrażamy sobie interakcje i wydarzenia
komunikacyjne a technologiczne materie
kształtujemy, by te wyobrażenia oswoić
i zmaterializować.
Od tak szerokiego opisania i rozumienia interfejsów zaczęliśmy pracę nad ich
dekonstrukcją i ponowną konstrukcją

podczas Senior Medialab w Konstancinie. Wspólnymi siłami młodych i starszych przyglądaliśmy się im nie tylko jako
technologicznym językom i designerskim
formom, ale przede wszystkim jako mostom przerzucanym ponad społecznymi,
kulturowymi, estetycznymi i pokoleniowymi podziałami. Uznaliśmy komunikację
i wykorzystanie nowych technologii za
wspólną potrzebę i troskę, wobec której różne wrażliwości, doświadczenia
i ograniczenia, które każdy z nas posiada,
stają się kapitałem zakładowym nowej
kultury; energią, która kształtuje cyfrowy
świat i nadaje mu zrozumiałych, dających się polubić form. Stąd nasze szerokie spojrzenie na możliwość „myślenia
interfejsami” w odniesieniu do takich tematów jak: przestrzeń publiczna, której
emanacje, takie jak miasto, architektura,
czy mapa, można traktować jako tekst
i jako interfejs, które poddają się remiksom i ponownym odczytaniom; estetyki
kultury, których formy-interfejsy rozpinają się pomiędzy książkową i piśmienną
„epoką Gutenberga”, a bazodanowymi,
software’owymi i sieciowymi formami
cyfrowego świata; czy ludzkie ciało, które
gdy – po kartezjańsku – potraktujemy
poza naszą uniwersalną podmiotowością
(duchem), staje się jednym z najbardziej
intrygujących organicznych „interfejsów”
komunikacyjnych wyposażonym w różne
sensory i aktuatory.

projektowanie przedmiotów
przyjaznych osobom 60+
Celem warsztatu było zaproponowanie
konkretnych rozwiązań projektowych
odpowiadających na problemy związane z procesem starzenia się. Uczestnicy
warsztatów przeszli przez większość etapów pracy projektanta oraz producenta
w projektowaniu innowacyjnego produktu: od stworzenia koncepcji produktu
w oparciu o diagnozę potrzeb, poprzez
jego zaprojektowanie, aż do wyprodukowania, za pomocą drukarki 3d, realnego
modelu przedmiotu odpowiadającego
na te potrzeby.
Na podstawie wiedzy i doświadczenia uczestników stworzyliśmy diagnozę potrzeb i problemów związanych
z procesem starzenia się i wskazaliśmy
kluczowe obszary tematyczne, które następnie były doprecyzowane. Pojawiły
się kwestie związane z ograniczeniami
sprawności ruchowej i umysłowej tj.: trudności w zapamiętywaniu, brak orientacji
w terenie, pogorszenie słuchu, problemy
z poruszaniem się i stawami i związany
z nimi strach przed upadkiem, ale także
niechęć do aktywności fizycznej.
Kolejną sferą były kwestie związane
z psychiką osób starszych, m.in.: strachem przed zmianami w domu, niechęcią
do wyrzucania zniszczonych przedmiotów, problemami związanymi ze skomplikowaną techniką – obsługą komputera,
laptopa, co utrudnia komunikację ze
światem i kontakt z osobami bliskimi,
strachem o bezpieczny dom, potrzebą
kontroli nad domowymi urządzeniami
i związanym z nią utrzymaniem samodzielności.
Jeszcze inną sferą były kwestie związane z otoczeniem społecznym, potrzebą
przekazywania historii (rodzinnej, mię-

dzypokoleniowej, obyczajów, wiedzy),
transfer wiedzy i doświadczenia pomiędzy młodymi a starszymi, poczucie odosobnienia, trudności w komunikowaniu
emocji, ale też niewystarczające środki
do życia i związany z nimi brak usług dedykowanych seniorom, jako nieatrakcyjnej rynkowo grupie konsumentów.
Następnie dokonaliśmy wyboru tematu i opracowaliśmy strategię projektową. Uczestnicy określili grupę docelową
odbiorców projektowanego przez nich
produktu. Wybrali pożądane cechy: wizualne, funkcjonale, rozmiary, kolorystykę, przemyślany został sposób dotarcia
do klienta – cena detaliczna oraz dystrybucja i sprzedaży produktu, określona została skala produkcji. Przeprowadziliśmy
także analizę rynku i dokonaliśmy rozpoznania konkurencji. Zastanawialiśmy
się w czym nasz produkt będzie lepszy?
Jaka jest jego szansa rynkowa i potencjał
komercyjny. Stworzony został pogram
funkcjonalny – w jaki sposób produkt
będzie działał, w jakim celu służył oraz
w jaki sposób zachodzi jego interakcja
z użytkownikami.
Efektem wspólnej pracy są koncepty czterech produktów, dedykowanych,
jak się okazało wszystkim, bez względu
na wiek, którzy pragną by ich życie było
odrobinę prostsze, wygodniejsze i bezpieczniejsze.
Paulina Jędrzejewska, Marcela Kawka

piktogramy informacyjne na leki
Produkt ma przede wszystkim zapobiegać
pomyłkom w zażywaniu i łączeniu leków.
Ma za zadanie ułatwianie doboru leku do
schorzenia. Poprzez piktogramy użytkownik
w łatwy i szybki sposób zostaje poinformowany o przeznaczeniu i ograniczeniach
wynikających ze stosowania danego leku.

Problem:
trudności z odczytywaniem,
złe oznaczenia opakowań na leki.

Autorki: Magdalena Kowalczyk i Malwina
Krajewska

zestaw pojemników do przechowywania „chemii kosmetycznej”
Wobec prześcigania się producentów chemii
kosmetycznej w akcentowaniu swojej marki
w miejscu informacji o produkcie – użytkownicy często mylą opakowania stając
się ofiarami własnych pomyłek – gdyż do
ustalenia zawartości wg etykiety często
potrzebna jest …lupa!
Celem projektu było umożliwienie organoleptycznej identyfikacji pojemników
(aby np. osoby gorzej widzące nie musiały
sięgać do okularów. Produkt skierowany
jest do każdego, komu sprawia kłopot szybkie rozróżnianie fabrycznych pojemników
z środkami kosmetycznymi (chemicznymi)
oraz każdego, komu zależy na minimalizacji
produkcji „własnych” śmieci plastikowych.
Autorzy: Joanna Peters i Marcin Błoniarz

Problem:
trudności z odczytywaniem,
rozpoznawaniem produktów.

bransoletka
Wśród problemów związanych ze starzeniem się rozpoznano niepokój o bezpieczeństwo domu w szczególności o to czy
są wyłaczone urządzenia elektryczne, zamknięte drzwi, czy nie wycieku wody. Pojawiła się potrzeba by starsza osoba miała
przy sobie urządzenie, które przypominałoby jej i sygnalizowało wyżej wymienione
nieprawidłowości. Powinno by to urządzenie osobiste, łatwe do obsługi i odczytu.

Problem: strach o bezpieczny dom
+ potrzeba większej samodzielności
i kontroli.

Autorki: Marta Cichecka i Ewa Zalewska

interaktywny kuferek pamięci
Zauważyliśmy duży problem w zanikaniu
więzi rodzinnych, nie przekazywaniu historii przez starsze pokolenie, pogłębianiu
się przepaści między pokoleniami. Po rozpoznaniu rynku zauważyliśmy brak produktów pomagających ten problem rozwiązać.
Stworzyliśmy koncepcję produktu, który
będzie zachęcał do spotkań młodszego
pokolenia ze starszym i wspólnego tworzenia niepowtarzalnej pamiątki rodzinnej.
Ma służyć wymianie doświadczeń i odtwarzaniu historii rodziny. Dodatkową zaletą
produktu byłaby możliwość poznania przez
starsze pokolenie wiedzy o nowych technologiach, w której tajniki wprowadzałoby
pokolenie młodsze.
Autorzy: Ewa Majewska i Bogdan Kamiński

Problem:
transfer wiedzy, historii
i doświadczeń: starzy–młodzi
+ aktywizacja fizyczna.
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