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78% z nas na całym świecie zgadza
się, że podczas niedawnych
globalnych zawirowań dom był
naszym schronieniem
SANKTUARIUM podczas
ograniczeń spowodowanych
pandemią w 2020 roku.
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2 5 osób wprowadziło

W efekcie
na
zmiany w swoim

DOMU

#
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Czego możemy się na tej podstawie dowiedzieć
o tym, jak ludzie chcą żyć dziś i jak może
wyglądać życie w domu w przyszłości?
OWADZENIE
WPR
Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

Zmiana postrzegania domu

N AS

ze
ajważniejs
n
i
z
d
lu
la
dom to d
,
Wiemy, że
staramy się
o
g
te
la
D
.
świecie
miejsce na
roczne
y. Nasze co
z
s
p
le
z
ra
o
otrzeb
aby był c
szy obraz p
p
le
m
a
n
ją
pszych
badania da
na temat le
ń
e
ż
ra
b
o
y
ludzi i ich w
n
omu. W te
d
w
ia
c
y
ż
psze
warunków
ć jeszcze le
y
z
r
o
tw
y
żem
sposób mo
zebach
rte na potr
a
p
o
ia
n
a
z
Są
rozwią
z domem.
h
c
y
n
a
z
ią
ych zw
fort,
emocjonaln
stwo, Kom
ń
e
z
c
ie
p
z
e
ość, B
to Prywatn
należności.
y
z
r
p
ie
c
u
z
Poc
orzyć
Własność i
a prawo tw
m
y
d
ż
a
k
e
ż
Wierzymy,
mu –
i życia w do
k
n
u
r
a
w
e
z
leps
lko
wój, a nie ty
z
ro
e
c
ją
ia
umożliw
anie.
funkcjonow

W 2020 roku życie w domu zostało
nieoczekiwanie i fundamentalnie
zakłócone przez pandemię
koronawirusa, która wpływała na każdy
aspekt życia w domu i decydowała
o nim. Zawsze rozumieliśmy, jak ważny
jest dla ludzi bezpieczny dom i jaką rolę
odgrywa w ich rozwoju. Dlatego w tym
roku skupiliśmy się na zrozumieniu
wpływu globalnej pandemii na życie
w domu – dziś i w nadchodzących latach.
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Każdego roku
komunikujemy się
z tysiącami ludzi na
całym świecie, aby
lepiej zrozumieć, jak
zapewnić lepsze warunki
życia w domu. To już
siódma edycja naszego
globalnego raportu Życie
w domu, jednak ten rok
był inny od wszystkich.
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Uczymy się życia w domu
podczas pandemii
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Sally Dominguez
Sustainable Resilience Expert
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BADANIE
ILOŚCIOWE
W PONAD

Philip Hubbard
Profesor urbanistyki,
King's College w Londynie

37

Robert Thiemann
Założyciel Frame
Sharlene Gandhi
Dziennikarz zajmująca się
zrównoważonym rozwojem
i nierównością na świecie

z udziałem 38 210 osób
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przez 8 tygodni
w czasie
rzeczywistym
(Szwecja,
Włochy, Chiny
i Hongkong,
Australia, Stany
Zjednoczone)
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Badania
w tym roku
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Zbliżenie czy izolacja?

Zmiana postrzegania domu

Koronawirus rozprzestrzeniający się
na całym świecie zmienił nasze życie
w sposób, którego większość z nas
nie była sobie w stanie wyobrazić.
Zmusiło to rządy do szybkiego
nałożenia ograniczeń na swoich
obywateli na bezprecedensową
skalę. Miliony osób na całym
świecie musiały zostać w domu.

2020
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Podobieństwo tego doświadczenia
w różnych krajach i kulturach
jest niezwykłe. Jednocześnie
wszędzie i niemal dla wszystkich
dom stał się centrum świata.

W 2020 roku życie
w domu zmieniło się
dla wszystkich na
całym świecie
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96%

AZJA I P
ACYFIK

Praktycznie z dnia na dzień
przestrzenie, w których mieszkaliśmy,
przekształciły się w biura, szkoły,
sale gimnastyczne, place zabaw
i przestrzenie socjalne. Mieszkańcy
gospodarstw domowych przebywali
razem 24 godziny na dobę przez 7
dni w tygodniu, wielopokoleniowe
rodziny zostały rozdzielone, a przyjaźnie
rozluźnione. Ludzie przystosowali
się do zupełnie nowego stylu życia,
w którego centrum znajdował się dom.

96%
WP
ROWADZENIE
Wprowadzenie

osób pozostawało
w swoim głównym domu
podczas lockdownu lub
okresu restrykcji

Zbliżenie czy izolacja?

Zmiana postrzegania domu
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Zostajemy
w domu
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„Ta pandemia
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się w jednym miejscu. Nagle
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zmusiła ludzi do schronienia
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straciliśmy możliwość przemieszczania się
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stopni w stosunku do kierunku, w którym
zmierzaliśmy, czyli gospodarki współdzielenia
i pracy w kawiarniach oraz przestrzeniach
wspólnych. Pandemia ujawniła, że

Od pewnego czasu nasze
podejście do domu się
zmieniało
W ciągu ostatnich kilku lat
obserwowaliśmy rosnącą rozbieżność
pomiędzy oczekiwaniami ludzi
względem ich domów a rzeczywistością.
W efekcie coraz więcej z nas poszukiwało
poczucia ogniska domowego
w mediach społecznościowych,
komunikatorach, parkach, domach
przyjaciół i centrach kultury – świat
zewnętrzny wypełniał lukę potrzeb,
których nie spełniały nasze domy.

spoglądaliśmy poza
nasze cztery ściany
Jedna trzecia ludzi na całym
świecie powiedziała, że są
miejsca, w których czują
się bardziej jak w domu niż
tam, gdzie mieszkają.

i wyboru sposobu interakcji z innymi.
Odrobina „czasu dla siebie” z książką lub
ćwiczeniami ma duże znaczenie.

KOMFORT
Nie chodzi o wygodne łóżko czy puszystą narzutę,
a o poczucie zadowolenia i swobody w przestrzeni
życiowej. Świadomość, że możemy naprawdę
mieszkamy, ma dla nas duże znaczenie.

WŁASNOŚĆ

znacznie więcej
wymagamy od
domu

Ważne jest dla nas poczucie kontroli nad
przestrzenią i miejscem, w których żyjemy.

W związku z ograniczonym
dostępem do świata
zewnętrznego dom nie mógł
już spełniać naszych potrzeb.
Mogliśmy realizować się

Kiedy możemy pomalować ścianę lub wybrać
meble, dom naprawdę staje się domem.
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Oznacza to poczucie przynależności do grupy,
która nas akceptuje, w miejscu odzwierciedlającym

w domu i tylko w domu.

to, kim jesteśmy. Możemy tak się czuć wśród

Nasze domy nigdy nie

członków rodziny lub współlokatorów,

musiały spełniać tylu
wymagań ani zaspokajać

a nawet znajomych w naszej społeczności.

tak wielu naszych potrzeb.

BEZPIECZEŃSTWO
Bardziej niż o bezpieczeństwo fizyczne lub
finansowe chodzi tu o poczucie spokoju
i pewności towarzyszące nam w domu.
Kiedy nasze domy wydają się schronieniem

potrzebujemy własnego miejsca, od

przed niepewnością świata zewnętrznego,

którego oczekujemy o wiele więcej,

2020

To możliwość odizolowania się, refleksji

się zrelaksować i być sobą w miejscu, w którym

I O D P O R N O Ś CI

i mobilnej pracy. To zwrot o sto osiemdziesiąt

Z naszych badań wynika, że większość
ludzi czuje się jak w domu, gdy ich
przestrzeń życiowa spełnia pięć
podstawowych potrzeb emocjonalnych.
Gdy są one zaspokojone, czujemy
się zadowoleni, szczęśliwi i możemy
się w nim dobrze rozwijać.

ŚĆ

PRYWATNO

naprawdę możemy się tam rozwijać.

niż myśleliśmy”.
ROWADZENIE
WP
Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

Zmiana postrzegania domu
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Dom zawsze
odgrywał
ważną rolę
w naszym
życiu

Zdrowy stosunek do
domu to zaspokajanie
określonego zestawu
potrzeb

CZY

IZOLACJA?
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ZBLIŻENIE

Wprowadzenie

?
ZY IZOLACJA
Zbliżenie
IE Cizolacja?
ZBLIŻENczy

Zmiana postrzegania domu

do poczucia zmęczenia, zniechęcenia
i ograniczenia, początkowo
wywoływanego przez zamknięcie
w czterech ścianach, wielu z nas

44%

bok i na nowo zrozumieć rolę oraz

Dom spełnił nasze
oczekiwania podczas
lockdownu

prawie połowa (46%) osób, które
większość czasu spędziły w domu,
uważała, że ich przestrzenie
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51%
BEZPIECZEŃSTWA
46%
POCZUCIA
PRZYNALEŻNOŚCI
43%
POCZUCIA
WŁASNOŚCI

wartość domu w naszym życiu.

w poszczególnych krajach,

RACHE
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udało się odsunąć te wyzwania na

Chociaż istniały pewne różnice

życiowe zaspokajały ich potrzeby
US

emocjonalne w okresie restrykcji lub

TR

AL

IA

„Moje przywiązanie do

domu zdecydowanie wzrosło –
jestem bardzo wdzięczna,
że mam swoją przestrzeń,
polubiłam ją i nauczyłam się

2020

Chociaż trudno było przyzwyczaić się

lockdownu lepiej niż przedtem.

W Japo
nii
rowano
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y
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Mimo
utrudnień dom
spełnił nasze
potrzeby
z nawiązką

Prawie połowa (46%)
z nas czuła, że domy lepiej
spełniały nasze potrzeby
emocjonalne w okresie
lockdownu
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SAN

więcej niż zaspokojenie potrzeb
emocjonalnych. Dla większości z nas
były one miejscem ukojenia i ucieczki
przed zawirowaniami na świecie.
Podczas gdy staraliśmy się dostosować
do codzienności ograniczeń związanych
z pandemią, w domu odnajdowaliśmy
komfort przyjaznych miejsc,
bezpieczeństwo i poczucie własności
ASHL

tego, co było pod naszą kontrolą.
EY,

Możemy polegać na tym sanktuarium,

Z

w czasie gdy zmieniająca się globalna

DN

dom jest obecnie jedynym

Y

JE

„W zasadzie mój

ST
AN

sytuacja w dalszym ciągu wywołuje

OC

poczucie niepewności, strachu
i niepokoju wobec świata zewnętrznego.

E

bezpiecznie – jedynym miejscem,

ZO N

miejscem, w którym czuję się

w którym mam kontrolę. Wiem, że wszystko
jest czyste i mam możliwość zapewnienia
sobie bezpieczeństwa. Poza domem nie

RAPORT 2020

mam takiej kontroli, więc brak pewności,
czy inni ludzie traktują to tak poważnie
jak ja, ma ogromny wpływ na moje
bezpieczeństwo”.

78%

2020

osób na całym świecie, które
przebywały w swoim głównym
domu w okresie restrykcji lub
lockdownu, zgadza się, że był on
w tym czasie ich schronieniem.
Wprowadzenie

ZBLIŻENIE
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Zbliżenie
czy CZY
izolacja?
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Dom stał się
naszym

Nasze domy zapewniły nam znacznie

Zmiana postrzegania domu

NOWE SPOJRZENIE
ILENII

„Stworzyłam kilka nowych codziennych rytuałów,
którymi wypełniałam swój czas wolny od pracy.
Wiem, co robić, gdy czuję nostalgię – mogę
zadzwonić do osób, za którymi tęsknię, lub
rozejrzeć się i uśmiechać, przywołując wspomnienia.
Być może na początku było trudniej, ale teraz czuję
się pewniej w swoim domu i lepiej radzę sobie
z tęsknotą za rodzicami i przyjaciółmi”

Ilenia mieszka i pracuje w Mediolanie na północy Włoch. Ma 30 lat
i kiedy z nią rozmawialiśmy, była zamknięta w swoim mieszkaniu
przez prawie sześć tygodni. Pracowała w domu i od dwóch miesięcy
nie widziała się z rodzicami. Stworzyła nowe rytuały, przyzwyczajenia
i projekty, które pomogły jej znaleźć schronienie w domu wcześniej
uważanym za bazę. Dostosowała swój dom i zachowania do
potrzeb, ustanowiła nowe rytuały, aby zadbać o samopoczucie,
i stworzyła przestrzeń, która stała się „częścią jej samej”.

Wprowadzenie

?
ZY IZOLACJA
Zbliżenie
IE Cizolacja?
ZBLIŻENczy

Zmiana postrzegania domu
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Kiedy zapytaliśmy ankietowanych,
które z 12 czynności docenili
najbardziej podczas pandemii,
na pierwszym miejscu znalazł się
dodatkowy czas i posiłki z rodziną.

53% osób pozytywnie ocenia większą
ilość czasu spędzoną z RODZINĄ
50% osób pozytywnie ocenia większą
ilość POSIŁKÓW RODZINNYCH

CZASU
DLA „NAS”

Chociaż większość z nas nie traktowała
domu jako miejsca pracy, nauki lub ćwiczeń,
szybko zdaliśmy sobie sprawę z jego
wielofunkcyjności i przyjemności życia w nim.
40% osób pozytywnie ocenia większą ilość
ĆWICZEŃ w domu
32% osób pozytywnie ocenia możliwość
częstszej PRACY z domu

Chociaż pogodzenie pracy, życia rodzinnego i wyzwań
świata zewnętrznego było trudne, poradziliśmy sobie
z tym, spędzając więcej czasu ze sobą.
43% osób pozytywnie ocenia większą ilość
CZASU DLA SIEBIE
43% osób pozytywnie ocenia większą ilość czasu
spędzoną na CZYTANIU
43% osób pozytywnie ocenia większą ilość czasu
spędzoną przy GRACH
35% osób pozytywnie ocenia większą ilość czasu
spędzoną na SPOTKANIACH WIRTUALNYCH
49% osób pozytywnie ocenia większą ilość czasu
spędzoną na GOTOWANIU

AB E, H O

NG

KO
N
G

„W związku
z tym, że nie musiałam
podróżować, nauczyłam się
poświęcać więcej czasu sobie
i swojej kondycji oraz lepiej o nie
dbać. Żyć szczęśliwie,
ze świadomością każdej
chwili. Czerpać pozytywną
energię z każdego
dnia”.

Gdy zdaliśmy sobie sprawę z ważnej
roli domu w naszym życiu i doceniliśmy
go, zaczęliśmy też inaczej oceniać nasze
relacje z ludźmi, z którymi mieszkamy.
Razem i oddzielnie zaczęliśmy
wykorzystywać nasze domy na nowe
sposoby. Dzięki temu, że mieliśmy
więcej czasu dla siebie samych i siebie
nawzajem, mogliśmy poświęcić go
rzeczom, osobom i czynnościom,
które pogłębiły naszą więź z domem.

Chociaż czasami odczuwaliśmy
ciasnotę wspólnego przebywania
w ograniczonej przestrzeni, nauczyliśmy
się szanować różne zwyczaje innych
i na nowo odkryliśmy wartość
wspólnego spędzania czasu.

„Moje relacje z córką
poprawiły się. Sytuacja
zmusiła nas do wprowadzenia
zmian w domu, dzięki czemu
córka ma teraz więcej
prywatności. Obie lepiej
czujemy się w domu”.

21% osób pozytywnie ocenia większą ilość czasu
spędzoną przy PRACACH OGRODOWYCH
Wprowadzenie

IZOLACJA?
ZBLIŻENIE
Zbliżenie
czy CZY
izolacja?

Zmiana postrzegania domu
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Jak nasz
dom stał
się dla nas
ważniejszy

CZASU,
ABY CIESZYĆ SIĘ
DOMEM NA NOWE,
ODMIENNE SPOSOBY

CZASU
Z RODZINĄ
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Ale spędzanie
większej ilości
czasu w domu
było dla niektórych
z nas wyzwaniem

Podczas gdy dla większości ludzi dom
był sanktuarium, dla niektórych tak
duża ilość czasu spędzanego w domu
była problemem. Wiele czynników
sprawiało, że traciliśmy kontrolę
w zwariowanym świecie. Brak kontroli
powodował negatywne odczucia.
Nasze badania wskazują na kilka
czynników, które wpłynęły na to, czy
przebywając w domu podczas pandemii,
czuliśmy zadowolenie i kontrolę:
sytuacja finansowa, wielkość
i przestrzeń w domu oraz wiek.

Sytuacja finansowa
U osób odczuwających trudności
zaspokajały potrzeb emocjonalnych,
pandemia doprowadziła do pogorszenia
sytuacji. Ucierpiały również wzajemne

NE

,S

relacje: tylko dwie trzecie (65%)

ZW

JA

„Dla mnie to walka każdego
dnia. Ubiegam się o pracę…
Wciąż stresuję się tym, że
jestem bezrobotna”.

osób o niższych dochodach zgodziło
się ze stwierdzeniem, że „osoby
z mojego gospodarstwa domowego
wspierają się nawzajem w osiąganiu
wspólnych celów”. Dla porównania,
u osób o średnich lub wysokich
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finansowe, których domy nie

dochodach było to 83%. Zmartwienia
finansowe okazały się kluczowym
czynnikiem wpływającym na naszą więź

2020

emocjonalną z domem i relacje z innymi.

Wprowadzenie

ZBLIŻENIE
IZOLACJA?
Zbliżenie
czy CZY
izolacja?

Zmiana postrzegania domu

Rozmiar i przestrzeń
w domu
Chociaż większa ilość miejsca nie

RAPORT 2020

rozwiązuje wszystkich problemów,
świadomość, że mamy go wystarczająco
dużo, ma znaczenie. Kiedy mamy
mniej miejsca, trudniej przychodzi
nam stworzenie domu pasującego
do naszego stylu życia. Podobnie jak
w przypadku pieniędzy, mniej przestrzeni
oznacza mniejszy wybór. Z naszych
badań wynika, że ludzie mieszkający
w domach o mniejszym metrażu rzadziej
wskazywali, że domy pomogły im lepiej

W porównaniu z osobami
w wieku 65–75 lat w grupie
wiekowej 16–24 lat o

Wiek
Im młodsza osoba, tym bardziej
prawdopodobne, że mieszka w domu

POŁOWĘ

ze współlokatorami lub z rodziną,
a przez to tym częściej zaspokaja swoje
potrzeby emocjonalne poza miejscem
zamieszkania. Dla tych, którzy w czasie
wprowadzenia ograniczeń związanych

mniej osób zgodziło się ze
stwierdzeniem, że ich dom
jest dopasowany do ich
preferowanego stylu życia
(Odpowiednio 49% i 25%)

z pandemią wkraczali akurat w dorosłość
i poszukiwali niezależności, dom rzadziej
stanowił sanktuarium. Nasze badanie,
obejmujące wszystkie grupy wiekowe,
wykazało, że młodzi ludzie rzadziej
oceniają życie w domu pozytywnie.

43%

osób mieszkających
w kawalerce lub
mieszkaniu zgodziło się ze
stwierdzeniem, że ich dom
jest dopasowany do ich
preferowanego stylu życia.
Dla porównania, u osób
mieszkających w domach
z czterema lub więcej
sypialniami było to 76%.
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funkcjonować w czasie pandemii.

Wprowadzenie

ZBLIŻENIE
IZOLACJA?
Zbliżenie
czy CZY
izolacja?

Zmiana postrzegania domu

Wprowadzenie
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Zbliżenie czy izolacja?
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Zmiana
domu
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Dom jest ważniejszy
niż kiedykolwiek,
a największe znaczenie
mają teraz trzy priorytety:
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„Gdybym miał

CJ
A

RAPORT 2020

CZAS
Czas

postanowić coś po
2020 r., zobowiązałbym się
traktować dom jako miejsce do
życia, a nie hotel, do którego
przychodzę wieczorem spać
przed następnym dniem

2020

w pracy”.

Mieliśmy dużo czasu, aby przemyśleć
nasze codzienne życie i zastanowić się,
czy nasze zachowania odzwierciedlają
to, co dla nas najważniejsze: czas dla
rodziny, przyjaciół i dla siebie. Dziś
przewartościowujemy znaczenie tych
relacji dla naszego życia w domu.

47%

ludzi na całym świecie
przyznaje, że rozważyłoby
przeprowadzkę dalej od
miejsca pracy, aby zyskać
lepsze warunki życia w domu
Wprowadzenie

„Wcześniej

IN

Y

musiałem mieszkać
blisko biura. Było to dla mnie
najważniejsze. W ciągu ostatnich
kilku miesięcy zdałem sobie sprawę
z tego, że nie ma to aż takiego
znaczenia. Teraz chcę mieć
lepszy dom, w którym będę
czuł się komfortowo
i bezpiecznie”.

ZEŃ

PRZESTR
Przestrzeń

Nasze domy mają być teraz miejscem
wielu aktywności. Chcemy w nich
zajmować się nowymi hobby, takimi
jak czytanie i ogrodnictwo, ale
wprowadzamy też większe zmiany,
na przykład organizując przestrzeń
do pracy w domu. Ważne jest również
zapewnienie prywatnego miejsca dla
siebie i wszystkich, z którymi mieszkamy.

NATURA
Natura
Wiele osób marzyło o większym dostępie
do przyrody, zieleni i terenów zielonych
na długo przed wybuchem pandemii,
ale teraz jest to główny priorytet.

Zbliżenie czy izolacja?

EGANIA DOMU
POSTRZ
Zmiana
postrzegania
domu
ZMIANA
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Dziś na całym
świecie na nowo
analizujemy
życie w DOMU

AL BER T
, CH

Niezależnie od naszych doświadczeń
związanych z ograniczeniami
wywołanymi pandemią zmuszają
nas one do przemyślenia tego, co
stanowi dla nas dobry dom. Lokalizacja
przesuwa się w dół na liście priorytetów,
a prawie połowa z nas twierdzi, że
rozważyłaby przeprowadzkę dalej od
pracy. W przypadku osób poniżej 35
roku życia wynik ten wzrasta do 53%.

Gdy poprosiliśmy ankietowanych,
aby w oparciu o dotychczasowe
doświadczenia z życia w domu
w 2020 roku, z listy dziewięciu
rzeczy wybrali dwie lub trzy, które
najbardziej chcieliby zmienić
w swoich domach, najczęściej
wskazywali przestrzeń:

definicji
„dobrego
domu”

38%

osób chciałoby mieć
miejsce na realizację hobby
lub zainteresowań

Większa liczba lub rozmiar sypialni

35%

życzeń. Nasze doświadczenia związane
z pracą i większą elastycznością życia
w domu sprawiły, że wiele osób
całkowicie zmieniło zdanie na temat
tego, co jest najważniejsze w „dobrym
domu”. Te nowe i odmienne priorytety

ALFRED,

HO

NG

„Gdy myślę o moim

nasze pojmowanie „dobrego domu”

następnym domu,

NG

mogą mieć bardzo duży wpływ na
i nasz styl życia w przyszłości.

chciałoby mieć prywatny ogród
lub przestrzeń na zewnątrz

K
O
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nie jest już na szczycie naszych list

33%

najważniejszy stałby się
ogród lub większy taras. To
doświadczenie uświadomiło mi

chciałoby mieć miejsce do
nauki/pracy w domu

znaczenie przyrody w moim

2020

życiu domowym”.

Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

ZMIAN
A POSpostrzegania
TRZEGANIA DO
Zmiana
domu
MU
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Wiele osób, dostosowując się do trwale
zmieniającego się stylu życia w domu,
kontynuuje zachowania, rytuały i czynności,
które sprawdzały się podczas lockdownu.
Nasze domy stały się centralnym
punktem naszego życia, w którym
inwestujemy w siebie i swoje relacje.

2020

44%

SPĘDZ
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SPOTKANIA
Wprowadzenie

38%

POSIŁKI
Z RODZIN
Ą

Zbliżenie czy izolacja?
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Nasza bliższa więź z domem
nie przeminie szybko

Gdy poprosiliśmy ankietowanych, aby
spośród dwunastu aktywności, którymi
częściej zajmowali się podczas ograniczeń
związanych z pandemią, wskazali te,
które będą kontynuować w przyszłości,
najczęściej padającą odpowiedzią było
spędzanie więcej czasu z rodziną.
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NOWE PRIORYTETY

W miejscu zatrudnienia Shaia reakcja była szybka. W czerwcu jego
pracodawca polecił mu pracować z domu do listopada, dzięki
czemu Shai wiedział, co go czeka przez następne klika miesięcy.
Dzięki świadomości, że przez długi okres będzie pracował w domu,
wiedział, że najważniejsze jest przygotowanie domu i rodziny
do takiego stylu życia. Szybko zdecydował, jak zadbać o zdrowie
i sprawność oraz najlepiej przygotować swoje miejsce pracy.

SHAI, AUSTRALIA
NOWE SPOJRZENI

2020

E SHAIA

Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

ZMIANA
POSTRZEGANIA
Zmiana
postrzeganiaDOMU
domu
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„Obecnie jestem na etapie
przystosowywania się do
nowego sposobu życia.
Zacząłem zastanawiać się, co
będzie potrzebne oraz jak mogę
przygotować siebie i swoją
rodzinę na życie po COVID-19”

że w przyszłości tworzenie domów
będzie dokładnie analizowane.
Na podstawie najważniejszych badań
z ostatnich siedmiu lat, rozmów
z ekspertami i monitorowania trendów
mogących rzutować na nasz sposób

ROBERT, ZAŁO

życia w ciągu następnej dekady,
zidentyfikowaliśmy trzy duże zmiany,

ŻY
CI

które wkrótce nastąpią i wpłyną na

„Dziś wszyscy
już doskonale są
świadomi, że nie możemy
funkcjonować w taki sam
sposób jak do tej pory –
nastąpił wielki reset”.

nasze przyszłe życie w domu.

E

Prawidłowy rozwój domów będzie miał
kluczowe znaczenie dla zaspokojenia
naszych potrzeb emocjonalnych
i utrzymania bliskich relacji w nowym,
zmienionym świecie. Oto trzy zmiany,
które staną się fundamentem
nowego spojrzenia na dom.
Powrót do spisu treści
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początek. Należy spodziewać się,

AM

POSTRZEGANIA
DOMU
DOMU

naszego domu – ale to dopiero

FR
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Rok 2020 oznacza zmianę postrzegania

EL

2020

Sposób, w jaki będziemy
traktować nasz dom
w przyszłości, zależy
od zmian, które
w nim wprowadzimy

Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

U
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ZMIANA

Zmieni się funkcja pomieszczeń
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Przez stulecia domy były projektowane
z myślą o określonych funkcjach: pokój
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do spania, pokój do jedzenia i tak dalej.
W następnym kroku rozwoju architektury
stopniowe ulepszanie konkretnych
pomieszczeń zostanie porzucone na

DOM

rzecz projektowania przestrzeni, które
będą spełniały długą listę potrzeb
i zastosowań. Projektowanie domu
będzie bardziej kreatywne i przemyślane.
W wyniku nowego, odmiennego
spojrzenia na dom pojawią się nowe
rozkłady pomieszczeń i definicje
przestrzeni. W tym nowym rodzaju
domu trzeba będzie znaleźć sposoby na

W PRZYSZŁOŚCI

zapewnienie prywatności lokatorom.

ROB

Wielofunkcyjność domu to trend

Obecnie ograniczenia związane

Małe może być duże

obserwowany od pewnego czasu.

z pandemią są zdejmowane lub

W wyniku postępującej urbanizacji

W 2020 roku stało się to naszą

korygowane, ale nasze badania

domy na całym świecie stopniowo się

rzeczywistością, a wiele osób

sugerują, że wspomniane wyżej zmiany

kurczyły. Zgodnie z konwencjonalnym

mogło zaobserwować, jak wygląda

nabiorą tempa, a w strukturze i stylu

rozumowaniem stanowi to ograniczenie

płynniejsze życie w domu. Skłoniło

życia pojawią się trwalsze transformacje.

dla wygodnego życia w domu, ale

nas to do przemyślenia, jak ważne

Konieczne będzie szybkie dostosowanie

w przyszłości ten sposób myślenia

są odpowiednia przestrzeń, komfort

domów do spełniania wymogów

ulegnie zmianie. Będziemy cenić

i prywatność, a także, jak można

wielofunkcyjności.

małe przestrzenie tak samo jak

ERT, ZAŁOŻYC

IEL

FR

A

„Rozkład pomieszczeń M
w dzisiejszych domach
uniemożliwia jakąkolwiek elastyczność,
ponieważ przestrzenie są przeznaczone
do określonych funkcji. Trzeba usunąć
ograniczenia – nasze domy muszą być
bardziej wielofunkcyjne. W przyszłości
będzie mniej dedykowanych pokoi.
Zamiast tego pomieszczenia będą
dostosowane do szerszej
gamy aktywności”.

w dłuższej perspektywie bardziej

duże, a kreatywne rozwiązania

elastycznie korzystać z domu.

i nowe innowacje maksymalizujące
możliwości wykorzystania przestrzeni
będą wymaganiem projektowym,

2020

a nie tylko dodatkową opcją.
Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

ZMIAN
A POSTR
ZEGANIA DOMU
Zmiana
postrzegania
domu
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Zwiększenie komfortu
i prywatności będzie
zależeć od optymalizacji
i elastyczności przestrzeni

RAPORT 2020

Zapomniane przestrzenie zostaną

Życie będzie toczyło się w promieniu
15 minut
rewitalizowane
Od zakurzonych poddaszy użytkowych po Zamiast podróżować na duże
odległości w celach zawodowych lub
opuszczone przestrzenie handlowe –
wypoczynkowych, ludzie będą żyć
niewykorzystane miejsca w naszych
„bardziej lokalnie”. Będziemy mniej
domach i społecznościach powrócą do
zależni od transportu publicznego,
życia, aby ułatwić nam bardziej lokalne
życie. Będziemy wykorzystywać te miejsca, a bardziej od lokalnych usług, miejsc pracy
i obiektów. Naszym domem będą nasze
aby zaspokajać potrzeby indywidualne
i wspólnotowe, takie jak domowe jedzenie bezpośrednie otoczenie i społeczności,
a nie większe miasto czy region.
czy ogrody komunalne. W efekcie nasze
bezpośrednie otoczenie ponownie stanie
Wzrośnie znaczenie
się częścią rozszerzonej przestrzeni
samowystarczalności
domowej. Będzie to miało największe
Coraz więcej naszych
znaczenie dla najbardziej wrażliwych
domów i społeczności będzie
grup w naszych społecznościach
zoptymalizowanych pod kątem dostępu
starających się spełniać tam potrzeby,
do kluczowej infrastruktury służącej do
których nie zaspokoją w domu.
wytwarzania i zużywania energii. Wraz
z postępem technologicznym będziemy
produkować więcej energii elektrycznej
indywidualnie lub w ramach systemów
wspólnotowych. Samowystarczalność
stanie się podstawą funkcjonowania.

Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?
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„Przydatne przestrzenie
wspólnotowe, takie jak kluby
młodzieżowe i sportowe, domy kultury,
tereny zielone, grupy interesu i miejsca,
w których spotykają się społeczności
hiperlokalne, zaczną zyskiwać na
znaczeniu. Będą rozszerzały definicję
domu , w znaczeniu duchowym,
a nie fizycznym”.

RO

w naszych domach i wokół nich. W domu
muszą być dostępne sposoby uzyskania
wsparcia i bezpieczeństwa online i offline.
Dotyczy to m.in. łatwo dostępnych
sieci społecznościowych, zwłaszcza dla
najsłabszych członków wspólnoty.

SHARLENE, DZ
IEN
NI
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R

ZRÓWNOW
AŻ
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M

Nie wiemy, kiedy nastąpi kolejny
globalny wstrząs, ale możemy się na
niego przygotować. Możemy zacząć
zastanawiać się, jak będziemy korzystać
z systemów wsparcia społeczności

DOM

I
C
Ś
O
Ł
Z
S
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ZA

Nasze doświadczenia związane
z pandemią zaowocowały wzrostem
znaczenia społeczności, ponieważ wiele
osób poszukiwało lokalnie wsparcia
fizycznego i emocjonalnego, potrzebnych
zasobów oraz interakcji społecznych.
Jak wynika z naszego raportu Życie
w domu z 2018 roku, w celu zaspokojenia
potrzeby poczucia przynależności,
własności i bezpieczeństwa często
spoglądamy poza nasze cztery ściany,
zarówno online, jak i offline.

LOKALNY
Z

Zaspokojenie potrzeby
poczucia przynależności
majątku, własności
i bezpieczeństwa będzie
uzależnione od powiązania
naszych domów ze
społecznościami

transportowych, miejsc pracy, szkół,

RAPORT 2020

siłowni i przestrzeni wspólnotowych.
Po raz pierwszy musieliśmy intensywnie
myśleć, jaki wpływ mają te czynniki na
nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.
Stało się oczywiste, że nasze domy nie
były projektowane z myślą o dobrym
samopoczuciu. W związku z tym, że
higiena i zdrowie są obecnie priorytetami,
będziemy musieli projektować domy
przyszłości, tak, aby zaspokajały nasze
potrzeby emocjonalne i były gotowe

2020

na kolejny kryzys zdrowotny.

to efektem wzrostu świadomości, że
jakość naszej przestrzeni domowej
w coraz większym stopniu
wpływa na nasze zdrowie
fizyczne i psychiczne”.

ZD ROWIE
W PRZYSZŁOŚCI
Nowe standardy
Mamy okazję wyciągnąć wnioski
z pandemii – wyznaczyć nowy standard
„zdrowego domu” i domagać się
dostępu do odpowiednich rozwiązań.
Definicja „dobrego” lub „przyzwoitego”
miejsca zamieszkania nie będzie
obejmować jedynie atrakcyjności
cenowej i dostępności. Równie ważne
będą zdrowie i dobre samopoczucie.
Zdrowy dom przyszłości nie tylko
będzie spełniał podstawowe funkcje
fizyczne, ale także stanie się istotnym
czynnikiem wzmacniającym nasze
zdrowie psychiczne i fizyczne.

Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

Zintegrowana natura
Przestrzenie na zewnątrz i wewnątrz
naszego domu staną się bardziej
zintegrowane, a priorytetem będzie
wpływ światła i przyrody na zdrowie oraz
dobre samopoczucie. Nasze domy staną
się jaśniejsze i bardziej zielone. Będą
miały duże okna, ogrody komunalne,
balkony i tarasy dachowe w standardzie.
Dobór materiałów pod kątem higieny
Materiały używane do budowy
i ulepszenia domów zostaną dobierane ze
względu na ich właściwości higieniczne,
a przestrzenie będą projektowane, tak
aby poprawić ich wpływ na zdrowie.
Przykładem są innowacje zwiększające
przepływ świeżego powietrza.
Przyciski wind, klamki oraz wspólne
przestrzenie publiczne i prywatne
zostaną przemyślane, a zastosowanie
inteligentnych oraz łatwych do
czyszczenia materiałów stanie się ważną
zasadą projektowania. Zapewnienie
każdemu dostępu do tych zmian
będzie stanowiło kluczowe wyzwanie.

U
TRZEGANIA DOM
POSpostrzegania
Zmiana
domu
ZMIANA
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naszych domów, ale także sieci

nacisk na standard domów. Będzie

IE

higienę i bezpieczeństwo nie tylko

zostanie wyparte przez większy

N

zwracać szczególną uwagę na

niedrogimi mieszkaniami

O LL EG E
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i w miejscach publicznych. Musieliśmy

„Zainteresowanie

Y

najważniejsze, zarówno w domu, jak

T

W
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samopoczucie stało się dla nas
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KIN

W wyniku pandemii zdrowie i dobre

AN

I,

DOM

PH
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ZDROWY

Zaspokojenie naszych
potrzeb emocjonalnych
będzie powiązane ze
zdrowiem i z dobrym
samopoczuciem jako
kluczowym standardem
lepszego życia w domu
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Podsumowanie

2020 to rok inny od wszystkich. Ma olbrzymi wpływ

na wiele dziedzin życia, w tym na naszą więź z domem. Wiele
osób na całym świecie zamkniętych w czterech ścianach
uznało, że oczekuje czegoś więcej od życia w domu.
DOMU.

Wszędzie w tym samym czasie doszło do zmiany priorytetów,
RAPORT 2020

a to oznacza, że przyszłość przyniesie znaczące zmiany.
Następuje zmiana postrzegania
POSTRdomu,
ZEGANIA
– a to dopiero początek.

DOMU
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Uwaga techniczna:
Badanie ilościowe zostało przeprowadzone przez Ipsos MORI na zlecenie Ingka Holding BV – IKEA Group.
Instytut Ipsos MORI przeprowadził ankietę na próbie całkowitej 38 210 osób dorosłych w wieku 16–75 lat w
Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech; w wieku 18–75 lat w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych; w wieku 16–70
lat w Belgii, Holandii i we Włoszech; w wieku 16–65 lat w Hiszpanii i Szwecji; w wieku 18–65 lat w Austrii,
Danii, Finlandii, Japonii, Norwegii, Portugalii, Szwajcarii, Irlandii i Australii; w wieku 16–60 lat w Polsce, Rosji,
Rumunii i na Węgrzech; w wieku 18–55 lat na Chorwacji, w Czechach, Korei Południowej, Serbii, Słowacji,
Singapurze, na Łotwie i Litwie; w wieku 18–50 lat w Chinach, Malezji, Tajlandii i Estonii; oraz w wieku 18–45
lat w Indiach i na Filipinach. Badanie zostało przeprowadzone w 37 krajach z wykorzystaniem metodologii
online i:omnibus oraz online ad hoc, w zależności od kraju i trwało od 28 lipca do 28 sierpnia 2020 r.
Przyjęto kwoty płci, wieku, regionu i statusu zawodowego, a dane były ważone zgodnie ze znaną proporcją
populacji offline dla tych zmiennych. Końcowe dane globalne były ważone zgodnie ze znaną proporcją
populacji offline w tych krajach, z wyjątkiem Chin i Indii, gdzie uwzględniono tylko populację miejską.
Zastosowano wagi dla krajów, aby zapewnić, że wyniki dla każdego kraju będą reprezentatywne pod
względem wewnętrznych proporcji i populacji w porównaniu z rzeczywistymi proporcjami w krajach
objętych zakresem. W przypadku wszystkich ankiet może występować wiele potencjalnych źródeł błędów.

W DO

Wszyscy dorośli = 38 210

RAPORT 2020

Wszyscy dorośli, którzy w okresie ograniczeń/lockdownu przez
większość czasu przebywali w swoim głównym domu = 36 216
Wszyscy dorośli, którzy z przyjemnością poświęcali
więcej czasu na dowolną z wymienionych czynności
w okresie ograniczeń/lockdownu = 34 940

2020

MU

CIE
Y
Ż

Podstawy:

#

Wprowadzenie

Zbliżenie czy izolacja?

Powrót do spisu treści

2020

LIFEATHOME.IKEA.COM
Zmiana postrzegania domu

