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CZĘŚĆ A

DOM DZIENNEGO POBYTU SENIORA 
Z PRZEZNACZENIEM DLA OSÓB Z CHOROBĄ ALZHEIMERA

1. Pomieszczenie A1 - SALA DZIENNEGO POBYTU DLA SENIORÓW
-  codzienne miejsce spotkań seniorów, gdzie znajdą się trzy stoły z krzesłami, kanapy, 
fotele, telewizja, kącik internetowy. Pomieszczenie będzie również pełniło funkcję jadalni, 
gdzie będą spożywane posiłki. W pomieszczeniu będzie przebywać maksymalnie 20 osób.

2.  Pomieszczenie  A2 SALA  TERAPEUTYCZNA  z  funkcją  wyciszenia,  relaksacji  dla 
podopiecznych  domu  seniora,  w  której  podopieczni  w  ramach  prowadzonej  terapii 
zajęciowej  będą  mogli  spędzić  wolny  czas.  Pomieszczenie  dla  maksymalnie  5  osób, 
z wyjściem na taras oraz teren zielony znajdującym się za budynkiem.

3.  Pomieszczenie  A3  -  GABINET  TERAPEUTYCZNY  dla  podopiecznych,  gdzie  będzie 
prowadzona  indywidualna  terapia,  zajęcia  z  psychologiem,  lekarzem  neurologiem, 
czy psychiatrą.  Z  pomieszczenia  istnieje  możliwość  wyjścia  na  taras  oraz  tere  zielony 
znajdujący się za budynkiem. Pomieszczenie dla maksymalnie 3 osób.

4. Pomieszczenie A4 - KUCHNIA z funkcją wydawania posiłków (pomieszczenie socjalne). 
W pomieszczeniu znajdą się szafki kuchenne z blatem roboczym, zlewozmywak, kuchnia 
elektryczna,  kuchnia  mikrofalowa,  stolik  z  dwoma krzesłami.  Będzie  to  miejsce,  gdzie 
zarówno  seniorzy,  jak  również  personel  obiektu  będzie  przygotowywał  posiłki 
z półproduktów na potrzeby własne, bądź na organizowane wydarzenia w centrum seniora. 

5. Pomieszczenie A5 – ŁAZIENKA damska i męska z natryskiem dla podopiecznych domu 
seniora z wejściem z korytarza.

6. Pomieszczenie A6 – TOALETA dla personelu (wspólna dla budynku części A i B)

7.  Pomieszczenie  A7 –  KORYTARZ z  funkcją  szatni  dla  podopiecznych  domu seniora, 
w  którym  znajdą  się  wolnostojące  krzesła  dla  osób  oczekujących,  opiekunów  osób 
starszych.



CZĘŚĆ B

CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA

1. Pomieszczenie B1 – SALA AKTYWNEGO SENIORA – miejsce służące integracji, spotkań 
seniorów. W pomieszczeniu znajdzie się kilka stolików z krzesłami, gdzie seniorzy będą 
mogli  spędzać swój wolny czas. Pomieszczenie dla 30 osób. Dodatkowo w wydzielonej 
części znajdować się będzie ogólnodostępna szatnia (na 150 osób). Całe pomieszczenie ze 
świetlikiem – przeszklony sufit.
Jednocześnie przy wejściu do budynku powinno zostać ulokowane miejsce na stróżówkę 
oraz pomieszczenie na sprzęt ogrodniczy.

2. Pomieszczenie B2 – SALA WARSZTATOWA z możliwością podzielenia na dwie mniejsze 
rozsuwanymi  drzwiami.  Miejsce,  gdzie  aktywni  seniorzy  będą  mogli  doskonalić  swoje 
umiejętności artystyczne zarówno w dziedzinie sztuki (zajęcia plastyczne, rękodzieło), oraz 
tańca towarzyskiego. Pomieszczenie na 40 osób.

3. Pomieszczenia B3, B4, B5 – POMIESZCZENIA BIUROWE (dla maksymalnie 4 osób)

4. Pomieszczenie B6 - SALA WIDOWISKOWO – KONCERTOWA
Sala,  gdzie  będą  odbywać  się  organizowane  wydarzenia  kulturalne.  W  pomieszczeniu 
powinna znajdować się scena do występów dla maksymalnie 20osób jednocześnie oraz 
miejsce na 120 krzeseł, które będą rozstawiane przed każdym z wydarzeń.
Pomieszczenie  powinno  być  wyposażone  w  odpowiednią  instalację  audiowizualną 
i nagłośnienie.

5. Pomieszczenie B7 – GARDEROBA dla artystów, osób występujących podczas wydarzeń 
organizowanych na terenie centrum seniora.

6.  Pomieszczenie  B8 –  TOALETA  damska  i  męska  (ogólnodostępna)  z  wejściem 
z korytarza.

Dodatkowo na  terenie  obiektu  powinno  znaleźć  się  pomieszczenie  magazynowe,  gdzie 
znajdowałby  się  sprzęt  (dodatkowe  stoły,  krzesła,  inne)  wykorzystywany 
w codziennym funkcjonowaniu centrum.

Na  terenie  całego  obiektu  należy  zapewnić  dobre  oświetlenie  sztuczne 
we wszystkich pomieszczeniach, jak również korytarzu, jednak nie może ono powodować 
odblasków i oślepiania. Okna są ważnym elementem kontaktu osób starszych ze światem 
zewnętrznym. Dostęp do nich powinien być swobodny i łatwy. Otwieranie ich powinno być 
dostosowane ergonomicznie i nie może wymagać dużego wysiłku.

Posadzki  we  wszystkich  pomieszczeniach  powinny  być  na  takim  samym  poziomie. 
Ich powierzchnie nie mogą być śliskie. Dobrymi materiałami są okładziny i wykładziny oraz 
podłogi  z  desek  i  drewniane  parkiety  –  naturalny,  ciepły  materiał,  łatwy 
w utrzymaniu czystości.

Oprócz podstawowego wyposażenia w instalacje elektryczne, obiekt wyposażony powinien 
być  w  odpowiednio  rozłożoną  sieć  przewodów  i  gniazd,  potrzebnych  do  wyposażenia 
pomieszczeń  w  dodatkowe  urządzenia  i  sprzęt  elektryczny.  Gniazda  wtykowe 
zainstalowane powinny zostać na odpowiedniej wysokości. Cały budynek powinien zostać 
wyposażony w sieć alarmowo – pożarową, system wentylacji  (wszystkie pomieszczenia 
klimatyzowane), monitoring oraz w sieć internetowo – telefoniczną.



Centrum  Aktywnego  Seniora  spełniać  oczekiwania  i  potrzeby  wszystkich  grup 
z  niego  korzystających.  Istotne  jest  zatem,  aby  wszystkie  części  budynku  dawały 
komfortowe  i  bezpieczne  schronienie  osobom  starszym,  a  zarazem  był  przyjaznym 
miejscem  pracy  i  miejscem  chętnie  odwiedzanym,  również  dla  osób 
z niepełnosprawnością ruchową.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO WKOŁO BUDYNKU:

Centrum  Aktywnego  Seniora  zlokalizowane  jest  w  bezpiecznej  okolicy  dla 
zapewnienia  komfortu  seniorów,  przy  jak  najmniejszej  ich  izolacji.  Od  strony  ulicy 
Otolińskiej powinien zostać zaprojektowany wjazd na działkę umożliwiający dojazd pod 
wejście do budynku dla części A oraz B. Przed budynkiem powinny znajdować miejsca 
parkingowe zlokalizowane możliwie blisko wejść do budynków. 

Na terenie całego terenu zielonego powinny zostać wyeliminowane wszelkie bariery 
budowlane. Krawężniki na tyle niskie, aby umożliwić bezpieczne i wygodne korzystanie 
z ciągów pieszych. 

Na teren zielony znajdujący się za budynkiem będzie można dostać się przez dwa 
zadaszone tarasy zlokalizowane na wysokości pomieszczeń: 1 – A2 i A3, 2 – B2.

Jednocześnie na terenie zielonym powinna zostać umieszczona drewniana altana do 
grillowania dla seniorów, miejsce do rekreacji ruchowej tzw. „siłownia pod chmurką” oraz 
należy zabezpieczyć część terenu przewidzianą na niewielkie ogródki uprawne, kwiatowe 
rabaty.

Dodatkowo przy granicach działki powinny być zlokalizowane grupy zieleni wysokiej 
tłumiące natężenie hałasu dochodzące od ulicy.  Miejsce na odpady stałe  zlokalizowane 
w zachodniej części działki.




