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85
proc.

žmonių mano, kad turi
teisę į privatumą namuose,
tačiau 1 iš 4 nerimauja,
kad jų privatumas nėra
užtikrintas.

Pabandėme suprasti, kodėl poreikiai nesutampa su realybe ir
kaip tai pakeisti.
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Mūsų kelias 

PRIVATUMO GALIA

Kasmet bendraujame su daugybe žmonių bandydami
suprasti, kaip pagerinti gyvenimą namuose. Tai yra
šeštasis mūsų metinės pasaulinės ataskaitos leidimas ir
šįkart užsimojome plačiai.

75

valandas

Rezultatus
apibendrinome

žmonių namuose
5 miestuose

per du ilgus
istorijų kūrimo
seansus

2018 m. supratome, kad namų jausmą lemia penki pagrindiniai emociniai poreikiai, ir šiemet skyrėme
dėmesį vienam iš jų – privatumui. Nors tai yra vienas svarbiausių poreikių namuose, jis dažnai lieka
nepatenkintas. Todėl norėjome suprasti, kaip privatumas suprantamas visame pasaulyje ir kokia jo vieta
namų gyvenime.

35
Iš

Kalbėjomės su

3

33 500
ŽMONIŲ

šalių

MŪSŲ MISIJA
Namai – svarbiausia vieta pasaulyje, todėl
stengiamės padaryti juos geresnius. Mūsų
tyrimai padeda suprasti, ko žmonėms reikia ir
apie ką jie svajoja namuose. Tada galime kurti
dar geresnius sprendimus, kurie patenkina
emocinius poreikius – privatumo, saugumo,
patogumo ir nuosavybės bei pritapimo.
Mūsų manymu, kiekvienas žmogus turi teisę
į geresnį gyvenimą namuose, kur jis ar ji
galėtų klestėti, o ne tik egzistuoti.
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Mūsų kelias
Bandome suprasti namų
gyvenimą

Praleidome

PRIVATUMO GALIA

Privatumo poreikių
įgyvendinimas

Šiais laikais privatumas būtinas, tačiau ne visada pasiekiamas.
Skaitmeninių technologijų bumas, pasikeitę gyvenimo modeliai
ir miestų iškilimas nulėmė mūsų privatumo siekį: Vystantis
kultūroms, keičiasi lūkesčiai dėl privatumo namie ir jo situacija.

Mūsų tyrimai parodė, kad privatumas yra kur kas daugiau nei tik
emocinis poreikis – daugeliui privatumas namuose yra jų teisė.
Žmonės neįsivaizduoja, kaip galėtų gyventi be privatumo, ir jo
ieško. Tai dažnai priklauso nuo aplinkybių – kur gyvename, su
kuo gyvename ir koks mūsų vaidmuo namie. Dėl šių veiksnių
atsiranda spraga tarp privatumo lūkesčių ir tikrovės.

Socialinės prievolės
apriboja privatumą.

43 proc.
žmonių Kinijoje teigia, kad
socialinės prievolės trukdo jų
privatumui.

Privatumo vis labiau siekiama.

26 proc.

žmonių JAV ir JK mano, kad
neturi pakankamai pinigų
privatumui užtikrinti.

4

gyvenimo sąlygoms, privatumo

42 proc.
žmonių Indijoje negrįžta
namo, nes nori privatumo.

01
02

Pasikeitus daugiakultūrėms
ieškoma ne namie.

Norime panaikinti šią spragą, kad žmonės galėtų laisviau
gyventi namuose, todėl parengėme planą.

Privatumo stoka kenkia mūsų
gerovei: daugiau nei 50 proc.
žmonių jaučiasi nepatenkinti, jei
neturi pakankamai privatumo, o 1
iš 3 jaučia nerimą.
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A I Š K I N A M Ė S , K A S Y R A P R I VAT U M A S
Bandome keisti požiūrį į privatumą ir parodyti, kad jis yra viena pagrindinių mūsų teisių.

S K AT I N A M E P R A Š Y T I P R I VAT U M O
Raginame pradėti nuoširdžiai ir atvirai kalbėtis, kad mums reikia privataus laiko.

BANDOME PABRĖŽTI, KOKS SVARBUS
P R I VAT U M A S
Privatumas būtinas mūsų gerovei ir padeda žmonėms klestėti namie bei už jų sienų.
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Privatumas šiuolaikiniame
pasaulyje

PRIVATUMO GALIA

S U P R A S K I T E , K A S Y R A P R I VAT U M A S

Daugelis supranta, kad privatumas svarbus jų gerovei,
taigi kodėl atsiranda spraga tarp norų ir tikrovės?

Miestams prisitaikant prie augančio žmonių

86 proc.

skaičiaus, vis dažniau braunamasi į erdves,

miesto gyventojų, kurie gyvena su nepažįstamaisiais,

Mažiau erdvės
kurios anksčiau laikytos privačiomis. Nykstančios

reikia užsidaryti duris dėl privatumo. Visame

ribos tarp viešų ir privačių erdvių gali trukdyti

pasaulyje šis skaičius siekia 69 proc. žmonių.

privatumui.
„Turiu savo kampą šiame name.
Jį vadinu, pavyzdžiui, „Saros kampu“ arba „
Mano kampu“. Todėl, kad viename name
gyvena trys kartos.“
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Daugiau atsakomybės

1 mitas: privatumas – tai nieko neveikimas
Daugeliui žmonių reikia privatumo kokiai nors veiklai ir tai labai teigiamai
veikia jų gerovę.

2 mitas: jei nori privatumo, turi būti
vienas (-a)
Privatumo galima pasiekti būnant su kitais, jei visi supranta, kad situacija yra
privati.

3 mitas: privatumui reikia privačios erdvės
Tinkamai nusiteikę, galite pasimėgauti privatumu net ir vidury judriausio
miesto.

laikais patiriame didesnį spaudimą būti tobuli tėvai,

Daugiau žmonių

Prižiūrint kitus namuose, privatumo akimirkos

Ne tik studentai gyvena bendruose butuose:

amžiaus tėvais besirūpinantys žmonės paprastai neteikia

pertraukiamos arba jų iš viso nėra – vaikais ar vyresnio

daug žmonių gyvena su nepažįstamaisiais,

pirmenybės savo pačių privatumui.

kitomis poromis ar šeimomis, kad galėtų mažiau

KITŲ PRIEŽIŪRA YRA
DIDŽIAUSIA KLIŪTIS
P R I VAT U M U I V I S A M E
PASAULYJE

spręsti.

Pirmiausia, norime paneigti kai kuriuos
mitus.

todėl sunkiau rasti laiko bei erdvės privatumui. Šiais
bendradarbiai ir draugai.

atsiranda sudėtingesni santykiai, kuriuos reikia

Privatumas
dažnai neteisingai
suprantamas. Kad
galėtume iš tikrųjų
juo pasimėgauti,
turime iš naujo
apsvarstyti, kas
yra privatumas ir
kas – ne.

Ir namuose, ir kitur mums tenka daugiau pareigų,

Sara, 25–34, Amsterdamas

mokėti už nuomą. Tačiau dėl to namuose

Naujas požiūris į
privatumą

„Nenoriu, kad žmonės matytų, kaip
padūkusiai šoku savo svetainėje.
Žinoma, tai nėra nelegalu, bet ar taip
elgtumėtės žinodami, kad kas nors jus
stebi?“
Depa, 25–34, Mumbajus
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01
Kodėl lūkesčiai dėl privatumo
nesutampa su realybe?

DA UG ENERGIJOS

PRIVATUMO GALIA

Turime naujai apgalvoti, kuo naudingas privatumas.
Veikla gali reikalauti daug arba mažai energijos,
bet turime pasinaudoti privatumo nauda, kad
atsigautume, pailsėtume arba galėtume susikaupti ar
pasilinksminti.

SUSIKAUPIMAS

Įsigilinimas į užduotį
Darbas, namų darbai, sprendimai
71 proc. žmonių pasaulyje sako, kad
privatumas svarbus norint geriau
susikaupti.

Susipažinkite –
Džimas

ŽAIDIMAS

Atsipalaidavimas ir savo
vidinio vaiko išlaisvinimas
Dainavimas, šokis, vaidyba
52 proc. žmonių pasaulyje sako, kad privatumo
reikia norint pasilinksminti ir žaisti.

Jis gyvena San Fransiske su savo partnere
Lina. Jie kilę ne iš San Fransisko, bet čia gyvena
daugiau nei 30 metų, todėl šis miestas jiems –
antri namai.
Visi Džimo namai yra privati vieta vakarienėms

6

MA ŽAI ENERGIJ OS

su draugais, skaitymui vienatvėje ar kitų

ATSIGAVIMAS
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Privatumas atveria naujų
galimybių

POILSIS

Tempo sulėtinimas
Stabtelėjimas, kad galėtume
norint atsikratyti streso pasirūpinti savimi
Gulėjimas, televizoriaus žiūrėjimas,
apmąstymai

Pasilepinimas, joga, muzikos klausymasis

47 proc. žmonių pasaulyje teigia, kad
mėgsta miegoti privačiai namuose.

ilsėtis privačiai namuose.

52 proc. žmonių pasaulyje teigia, kad mėgsta

atostogų planavimui su Lina.
Jiems privatumas labiau priklauso ne nuo
vietos, o nuo to, ką jie veikia, nors Džimui ir
patiko susikurti savo „vyrišką“ kambarį su
televizoriumi sportui ir pulo stalu.

„Ką nors veikiu vienas
sau, net jei tai – tik poilsis.
Aš tai laikau privatumu.
Nebūtina sėdėti saugiame
kambaryje, į kurį niekas
negali patekti.“

PRIVATUMO GALIA

Sara yra mama, gyvenanti
Amsterdame su vyru, mažu vaiku ir
vyro tėvais.
Persikeldama gyventi į šiuos namus,
ji ir jos vyras žinojo, kad gyvenimas
bus judresnis, o namie bus mažiau
vietos.
Sarai reikėjo specialios vietos
privatumui, todėl jie surado jai
„kampą“, kur ji gali skaityti, groti
pianinu, lakuotis nagus ir melstis.
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„Kaip moteris, esu dukra
savo tėvui ir šešurui,
žmona savo vyrui, moteris
savo vaikui ir draugė savo
draugams bei bendradarbė
bendradarbiams. Mano
privačios akimirkos – kai
galiu būti savimi.“

Akivaizdu, kad kuo jaukiau jaučiamės namie, tuo lengviau
atrasti privatumo. O kuo daugiau privatumo turime,
tuo geresni mūsų santykiai su kitais. Trumpai tariant,
privatumas naudingas ir mums asmeniškai, ir kitiems.
3 IŠ 5 ŽMONIŲ
PASAULYJE MANO, KAD
SANTYKIAMS SVARBUS
P R I VAT U M A S .

69 proc.
žmonių pasaulyje pritaria,
kad namų dydis

Kaip atrasti privatumą

nelemia privatumo,
kurio galima pasiekti.

Privatumas pasiekiamas įvairioje veikloje – nuo
maisto gamybos ir valgymo iki vairavimo ar
šokio. Kartais jį suplanuojame, tačiau daugelis
mūsų naudojamės privačiomis akimirkomis tada,
kai tai pavyksta ir taip, kaip tik galime.

Gerai tai, kad privatumas įmanomas įvairiose erdvėse ir
vietose namie bei už jų sienų. Žmonės laisviau atsikvepia
automobiliuose ir vietiniuose parkuose, tačiau namai
dažniausiai yra geriausia erdvė privačiam laikui. Svarbu
ne tai, kiek vietos turime, bet kaip ją išnaudojame: toje
pačioje svetainėje per vieną dieną galite paskaityti knygą
vieni, pažaisti su vaikais ir romantiškai pabūti žvakių
šviesoje.
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Susipažinkite –
Sara

Aš ir mes

PRIVATUMO GALIA

Privatumui trukdo ne tik funkcinės kliūtys – jį labiau riboja žmonės,
o ne vieta. Neprašome privatumo, nes mums nepatogu arba toks
elgesys atrodo antisocialinis ar nemandagus – gal žmonės pagalvos,
kad nevertiname laiko su jais.
12 PROC. ŽMONIŲ
PASAULYJE MANO, KAD
NETURI TEISĖS PRAŠYTI
P R I VAT U M O
NAMUOSE.
Jei negalime prašyti žodžiais, bandome signalais
parodyti, kad mums reikia privatumo. Naudojame
daiktus – ausines ar įrenginius, užsiimame
kokia nors veikla, pvz., skaitome, arba tiesiog
pasitelkiame kūno kalbą. Supratome, kad vieni
signalai veiksmingesni už kitus, bet geriausia
tiesiog atvirai prašyti.

Išeina į lauką,
pvz., balkoną
ar sodą:

Užsiima
kokia nors veikla:

26 PROC.

21 PROC.

„Pasakau vaikinui, kad pabūsiu
viena ir pagulėsiu vonioje.
Anksčiau tiesiog pasislėpdavau
nuo buto draugų ir jausdavausi
kalta, o jie greičiausiai
galvodavo, kad aš nemandagi.“

Duoda signalą
pasitelkdami daiktus,
pvz., ausines:

16 PROC.

Žiūri į telefoną ar
kitą įrenginį:

17 PROC.

Niki, 25–34, Londonas

20 proc.
žmonių pasaulyje pritaria, kad kiti įsižeistų paprašius

8

Žmonės prašo privatumo ne tik
žodžiais, bet ir signalais.

privatumo. Indijoje šis skaičius siekia 43 proc.

Susikuria
privačią erdvę:

18 PROC.

Eina į
kokį nors konkretų
kambarį:

33 PROC.
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02
Privatumas – sudėtinga užduotis
S K AT I N A M E P R A Š Y T I P R I VAT U M O

PRIVATUMO GALIA

S U VO K I T E , KO K S S VA R B U S P R I VAT U M A S

Mums reikia privatumo – pabūti vieniems arba intymiai
pabendrauti su kitais, kad galėtume įgauti jėgų, pažinti save ir
tobulėti kaip žmonės. Privatumas yra tarsi maistas sielai.

savimi. Tai padeda ištverti kasdienį stresą ir,

[Be privatumo] nebūtų erdvės, kur
gimsta naujos mintys ir idėjos.
Mano kūrybingumas ir aistra
pražūtų. Visa asmeninė motyvacija
ir entuziazmas tiesiog išnyktų.“

svarbiausia, gerai gyventi.

Rinkala, 25–34, Mumbajus

Net jei apie tai nesusimąstome, mums reikia
pašokti, lyg niekas mūsų nematytų, patogiai
įsitaisius pabūti su mylimuoju, išlaisvinti savo
vidinį vaiką arba tiesiog nieko neveikti.
Kartais privatumas pasiekiamas būnant vienam
su savimi, bet jo akimirkomis visada būname

Susipažinkite –
Meka
Meka – fotografė. Ji gyvena name
su dviem miegamaisiais Ričmonde,
Kalifornijoje, kartu su drauge Ela.
Meka buvo vienintelis vaikas šeimoje,
todėl yra pripratusi pabūti viena.
Dabar ji leidžia savo privatų laiką

76 PROC.
žmonių pasaulyje ieško privatumo,
kad išvengtų kitų vertinimo.

9

70 PROC.

žmonių pasaulyje sako, kad
privatumas reikalingas
asmeniniam tobulėjimui.

3 IŠ

5

žmonių mano, kad privatumas
padeda pagerinti santykius.

76 PROC.

žmonių pasaulyje pritaria, kad
privatumas svarbus jų gerovei.

rašydama dienoraštį, įkraudama
kristalus ir medituodama duše.
Meka žino, kaip svarbu pasakyti,
ko tau reikia. Jei neteiktų sau
pirmenybės ir negalėtų paprašyti
privatumo, ji pervargtų.

„Anksčiau negalėdavau paprašyti
privatumo, bet dabar kalbu
atvirai. Paprašysiu švelniai, bet
jei noriu pabūti viena, negali būti
jokių ginčų. Žmonės turi labiau
kontroliuoti savo gyvenimus ir
nusistatyti realistiškas ribas.“
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03
Kaip pasinaudoti
privatumo galia

PRIVATUMO GALIA

Visi galime pasinaudoti
privatumo akimirkomis,
kad pagerintume savo
gyvenimą, jei suprasime,
kad turime teisę į
privatumą, pakeisime
požiūrį į jį, išdrįsime jo
paprašyti ir skirsime
privatumui pakankamai
laiko bei erdvės.
Kalbame apie privatumą, kad žmonės iš viso
pasaulio gautų jo tiek, kiek jiems reikia, ir galėtų
lengviau atsikvėpti namie.

01. S
 UPRASKITE, KAS YRA
P R I VAT U M A S

--

Pagalvokite, kiek privatumo dabar turite namie? Kada
sulaukiate privačių akimirkų ir kuo jos naudingos jums?

0 2 . P R A Š Y K I T E P R I VAT U M O

--

Jei manote, kad esate per daug užsiėmę ir neturite laiko
privatumui, su kartu gyvenančiais žmonėmis aptarkite,
kaip pasidalyti namų ruošos darbais.

--

Išmokite pažinti nežodinius aplinkinių signalus, kad
geriau suprastumėte jų privatumo „kalbą“.

--

Geriausia – tiesiog paprašyti! Svarbu būti atviriems ir
nuoširdžiai pasikalbėti apie savo poreikius.

03. S
 UVOKITE, KOKS SVARBUS
P R I VAT U M A S

--

Per savaitę turėtumėte patirti spontaniškų ir suplanuotų
privatumo akimirkų: jei jų labai trūksta, pabandykite

Galite imtis kelių dalykų jau šiandien, kad
pasinaudotumėte privatumo galia.

skirti joms laiko.

--

Privatumu galima mėgautis ir namie, ir kitur – raskite
jums tinkamą vietą.

--
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Kas toliau?
Privatumas naudingas mums
namie ir gyvenime.

Rinkitės veiklą ar hobį, kuris padeda atsikvėpti.

Sužinokite daugiau apie
privatumo galią:
lifeathome.ikea.com

Sužinokite daugiau apie
privatumo galią:
lifeathome.ikea.com
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