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VISUOMENĖ

mes    skirtingi



VISUOMENĖ

1896 m. 

Vidutinė gyvenimo

trukmė Lietuvoje

32 m.

2008 m.

Vidutinė gyvenimo

trukmė Lietuvoje

moterų  77,57 m.

vyrų       66,30 m.

Universalus 

dizainas didina 

paslaugų 

vartotojų ratą 40 %

turizmą 20 %



• The EIDD Stockholm Declaration ©

• EIDD Stokholmo deklaracija ©

• “Geras dizainas sukuria galimybes, blogas dizainas jas atima”

Netrukus po įkūrimo 1993 metais Europos Dizaino ir neįgalumo
institutas (European Institute for Design and Disability, EIDD) 
suformulavo savo misiją: “Geresnė gyvenimo kokybė per Dizainą
visiems”.

• Design for All 

šaknys yra 1950-ųjų skandinaviškajame funkcionalizme ir
ergonomiškame 1960-ųjų dizaine. Sociopolitinį pagrindą sudaro
Skandinavijos gerovės politika, 1960-ųjų pabaigoje įtakojusi
“Visuomenės visiems” koncepciją, orientuotą pirmiausia į visuotinį
prieinamumą.



• Šis demokratiškas, humanistinės ideologijos mąstymas išsivystė į 
Jungtinių tautų standartines galimybių neįgaliesiems suvienodinimo
taisykles

(United Nations Standard Rules on the Equalization of 
Opportunities for Persons with Disabilities), priimtas JT generalinės
asamblėjos 1993-ųjų gruodžio mėn. JT standartinių taisyklių dėmesys
prieinamumui aiškiame lygių galimybių kontekste inspiravo Dizaino
Visiems filosofiją, tapusią visuotinai priimta koncepcija 1995-ųjų EIDD 
metinėje konferencijoje Barselonoje. 

• Panašios koncepcijos vystėsi ir kitose pasaulio dalyse. Amerikiečių
Neįgalumo aktas prisidėjo prie Universaliojo dizaino evoliucijos, 
Jungtinėje Karalystėje priimta inkliuzyvaus dizaino koncepcija.

• Šiandien Planavimas ir Dizainas Visiems (Universal design) vis 
plačiau pripažįstami kaip būtini proaktyvių tvarios plėtros strategijų
elementai.



• Europos Dizaino ir neįgalumo institutas metinio visuotinio 
susirinkimo Stokholme 2004-ųjų gegužės 9 d. nutarimu skelbia 
šią deklaraciją:

• Dar niekada Europoje nebuvo tokios žmonių amžiaus, kultūros ir 
galimybių įvairovės. Mes išgyvename ligas, sužeidimus, gyvename 
būdami neįgalūs lengviau nei kada nors anksčiau. Nors šiuolaikinis 
pasaulis yra sudėtingas, jį sukūrėme mes kartu – todėl galime ir 
privalome padaryti jį prieinamą visiems. Design for All yra už 
žmogiškąją įvairovę, socialinę integraciją ir lygybę. Holistinis ir 
inovatyvus požiūris meta etinį iššūkį projektuotojams, dizaineriams, 
vadybininkams, administratoriams ir politiniams lyderiams. 

• Design for All siekia visiems žmonėms suteikti lygias galimybes būti 
visuomenės dalimi. Norint tai pasiekti, mūsų kuriama aplinka, 
kasdieniniai daiktai, paslaugos, kultūra ir informacija, viskas, ką 
žmonės sukūrė naudotis žmonėms, turi būti prieinama ir patogu 
visiems visuomenės nariams ir atspindėti besiplečiančią žmogiškąją 
įvairovę.

• Design for All sąmoningai remiasi žmogaus poreikių ir siekių analize 
ir reikalauja galutinio vartotojo dalyvavimo visuose dizaino etapuose. 

• Europos dizaino ir neįgalumo institutas kviečia Europos institucijų, 
verslo ir socialinės sferos atstovus visur ir visada savo veikloje 
remtis ir diegti Design for All – Dizaino visiems – principus.



SUSITARIMAS  PASITIKĖJIMAS



Diskriminacija 

gali būti visokia



POREIKIS IR FUNKCIJA



• Apgaule, laukine konkurencija, 

mažiausios vertės ir didžiausio 

pelno logika grindžiamas 

verslas duoda daug, bet 

trumpalaikio pelno. Toks 

verslas pakerta pasitikėjimą, 

bjauroja aplinką, žaloja likimus, 

sukelia įtampas. Verslas 

vardan pinigų tik įsisavina 

pinigus, pinigai tampa tikslu, 

siekiamybe, pamirštant jų 

tikrąją paskirtį. Toks verslas 

(politika) menkina žmogų, 

skatina jį bėgti (emigruoti), 

gudrauti, sukčiauti. Ilgalaikėje 

perspektyvoje tokiais principais 

paremti santykiai pasmerkti 

degraduoti. 



ABEJINGUMAS

Bandymas 

pakenkti savo 

verslui...



ABEJINGUMAS

Turime paprastai tai ką tikrai nusipelnome turėti, tai ko sąmoningai ar 

nesąmoningai siekiame, norime...



ABEJINGUMAS



ABEJINGUMAS

VANDUO SVARBIAU UŽ ŽMOGŲ



ABEJINGUMAS
Kelias į naujai rekonstruotą Bernardinų sodą (Sereikiškių parką )  

Didelis AČIŪ visiems svarbiems dėdėms ir tetoms, atsakingiems už šį 

statinį. Dėkoja mamos su vežimėliais, senukai ir senutės su lazdelėmis 

ir vaikštynėmis, vaikai su riedučiais ir dviratukais, gražuolės merginos 

su aukštakulniais, neįgalieji su vežimėliais ir aš asmeniškai...



PROJEKTUOJAME ŽMOGUI



• Projektavimas visiems arba Universalus dizainas

(angl. Design for All arba Universal design) – europinis 

terminas, apibūdinantis demokratinės visuomenės 

principus atitinkančio projektavimo filosofiją, orientuotą į 

tokius produktų, paslaugų, aplinkos, sistemų ir kt. kūrimo 

procesus, kad šie sukurti spendimai būtų universaliai 

pritaikyti naudojimui kiek įmanoma didesnei žmonių 

grupei. Šia koncepcija besiremiantis projektavimas yra 

labai svarbus veiksnys skatinant ir užtikrinant socialinę 

integraciją žmogaus teises ir lygybę. Stengiantis 

patenkinti visuomenės poreikius ir atsisakyti 

diskriminacinio atskirų grupių išskyrimo, šis projektavimo 

metodas remiasi septyniais ( 7 ) principais

http://lt.wikipedia.org/wiki/Angl%C5%B3_kalba
http://en.wikipedia.org/wiki/Design_for_All_(design_philosophy)


• ( 7 ) principai:

1 Visiems visuomenės nariams suteikiamos vienodos 
galimybės naudotis aplinka, įranga ir gaminiais.

2 Projektavimo sprendimai turi tikti visiems. 

Platus ir lankstus pritaikomumas. (apšvietimas ar darbo 
vieta tinkanti tiek dešiniarankiams, tiek kairiarankiams, 
rankenos, baldai tinkami suaugusiems ir vaikams ir tt).

3 Minimalios fizinės pastangos naudojant ( lengvas 
ėjimas, lipimas, atidarymas ).

4 Įranga patogi visiems.

5 Projektavimo sprendiniai gražūs, logiški ir lengvai  
(intuityviai) suprantami.

6 Traumų ir rizikos prevencija.

7 Objektų, erdvių ir funkcijų pasiekiamumas.



• Projektavimas visiems didina vartotojų ratą, gerina viešųjų erdvių ir 
patalpų kokybę, komercijos galimybes. Tai grįžimas prie žmogaus 
poreikių supratimo, prisitaikant prie silpniausios visuomenės 
grandies. Kas tinka silpniausiam, tiks ir stipriam. Turintys 
papildomų sunkumų orientuotis aplinkoje, naudotis įranga, judėti, 
reikalaujantys papildomo mūsų dėmesio:

• Mamos ir tėčiai ,vežantys kūdikius vežimėliuose

• Vaikai



• Turistai, užsienio svečiai, keliautojai

• Senyvo amžiaus žmonės

• Piliečiai, turintys sunkumų judėti (po ligų, traumų)



• Dviratininkai ir kitą sportinę įrangą naudojantys 
žmonės

• Neįgalieji vežimėliuose

• Aklieji ir silpnaregiai

• Kurtieji

• Žmonės, turintys alergijas



• Moterys su aukštakulniais

• Besilaukiančios moterys 

• Žmonės , nešantys pirkinius ir nešulius



PROJEKTUOJAME ŽMOGUI

dėmesys , pagarba, patogumas



PROJEKTUOJAME ŽMOGUI

dėmesys , pagarba, patogumas



PROJEKTUOJAME ŽMOGUI



 



Dramen Norvegija



GERAI                                   BLOGAI



BLOGAI



BLOGAI                                  BLOGAI



BLOGAI



GERAI



DĖMESYS DETALĖMS VISUMOJE ( Norvegija )

projektavimas visiems



Pasitikėjimu 

grindžiami 

santykiai pagimdyti 

socialiai atsakingo 

verslo kuria žymiai 

didesnę (tolygiai 

augančią) pridėtinę 

vertę, kuri 

ilgalaikėje 

perspektyvoje 

daug kartų 

pranoksta 

momentinę naudą.



KOMPLEKSINĖ RENOVACIJA ( SUOMIJA )



AČIŪ UŽ DĖMESĮ

KURKIME DRAUGE

GERESNĮ GYVENIMĄ


