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cuprins„ Casa noastră reprezintă ceea 
ce suntem noi. Este locul în care 
putem fi noi înșine cu adevărat. 
Trebuie să fie un spațiu de 
refacere. În casele noastre, ne 
putem relaxa complet și putem  
fi noi înșine.”

    Lindsay Graham
  Psiholog, specialist în cercetare, director Psihologia Spațiului, Berkeley,  

SUA Centrul pentru mediul construit, Berkeley, USA

Acest raport este un rezumat al Raportului GoodHome.

Versiunea completă este disponibilă pe www.bricodepot.ro/
brand/goodhome.html

Raportul a fost realizat de Kingfisher plc, companie internațională 
care se ocupă de îmbunătățirea locuinței și care își desfășoară 
activitatea prin intermediul a patru mărci comerciale - B&Q, 
Castorama, Brico Depôt și Screwfix.

Toate fotografiile din acest raport au fost făcute în Regatul Unit, Franța, Polonia și Spania.
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Aveam 20 de ani. Eram în vizită la bunica mea, care tocmai își 
terminase de amenajat sufrageria. În noua ei cameră, avea o 
energie și o strălucire nouă. Văzând-o atât de fericită și plină 
de energie, mi-am dat seama că o casă bună este unul dintre 
lucrurile care te fac fericit.

De aceea, am lucrat toată viața în domeniul îmbunătățirii 
locuințelor. Acesta este motivul pentru care noi, la Kingfisher, 
vrem să facem îmbunătățirea locuințelor accesibilă tuturor.  
Deoarece credem că fiecare ar trebui să aibă o casă în care să 
se simtă bine.

În cadrul acestui raport de cercetare aprofundată am 
colaborat cu Institutul de Cercetare a Fericirii pentru a 
descoperi conexiunea emoțională pe care oamenii o au cu 
locuințele lor. 

Studiul arată că, dacă ești mulțumit de locuința ta, atunci este 
mult mai probabil să fii fericit în viață. Cei mai importanți factori 
nu sunt locul în care trăiești, cât de mare este casa ta sau dacă 
stai în chirie sau ești proprietar. Ceea ce contează cel mai mult 
este să ai o locuință care să îți ofere sentimentul de siguranță, 
confort, identitate și o doză de mândrie. Ceea ce contează 
este să îți pui amprenta pe locuința ta, fie că schimbi o singură 
cameră, așa cum a făcut bunica mea sau că reamenajezi toată 
casa. 

Adevărul este că multe proiecte de îmbunătățire a locuinței 
sunt abandonate. Acest lucru poate fi rezultatul lipsei de 
inspirație. A complexității sporite. Sau a aptitudinilor, timpului 
sau banilor insuficienți. Indiferent care este problema, există 
adesea prea multe bariere în calea creării unei case în care sa 
ne simțim bine.

Acesta este motivul pentru care facem o schimbare și 
abordăm lucrurile în mod diferit. Totul începe prin a face 
lucrurile mai realizabile. Un pic mai simplu, pas cu pas. 
Simplificând îmbunătățirea locuințelor, putem juca un rol în a 
face casele oamenilor mai fericite. 

Ce anume transformă o casă într-un cămin? Și ce anume 
face ca acel cămin să fie unul fericit? Acestea sunt 
întrebările la care am încercat să răspundem. 

În ciuda faptului că cei mai mulți dintre noi ne petrecem mai 
mult timp acasă decât oriunde altundeva, impactul pe care 
locuințele noastre îl au asupra nivelului nostru de fericire a 
fost relativ neexplorat. Până acum. 

Studiul nostru arată că ceea ce credem în general că ne 
face fericiți este adesea greșit. Uneori, ceea ce credem 
că ne face fericiți nu este întotdeauna ceea ce ne face cu 
adevărat fericiți.

Studiul nostru se bazează pe convingerea că locuințele 
noastre ne conturează viața. Casele noastre sunt locul 
unde găsim confort și siguranță. Locul unde lăsăm garda 
jos și ne conectăm cu cei dragi. Într-o lume care ne solicită 
din ce în ce mai mult atenția, casele noastre sunt locul în 
care ne putem retrage și putem căuta refugiu. 

Raportul GoodHome se bazează pe mii de opinii. Bărbați 
și femei. Tineri și vârstnici. Oameni care locuiesc împreună 
cu alții și oameni care locuiesc singuri. Proprietari de case 
și chiriași. Oameni pasionați de îmbunătățirea locuinței și 
oameni care nu știu de unde să înceapă un astfel de proiect. 

Cu ajutorul acestor numeroase opinii, am aflat cum ne 
conectăm cu căminele noastre din punct de vedere 
emoțional și ce anume este cu adevărat important pentru 
a fi fericiți în ele.

Împreună, sperăm să ne putem îmbunătăți nu numai 
locuințele, ci și calitatea vieții. Pentru a-l parafraza pe 
Winston Churchill: mai întâi ne modelăm locuințele și apoi 
locuințele ne modelează pe noi. Casa este locul în care nu 
doar locuim, ci și prosperăm.

Véronique Laury
CEO, Kingfisher

Meik Wiking
CEO, Institutul de Cercetare a Fericirii

cuvânt 
înainte
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 “Oamenii care se simt   
    în siguranță se bucură  
    de o calitate a vieții 
    mai ridicată.”

Henrik Mahncke
Director Analiză, Filantropie, Fundația 
Realdania, Copenhaga, Danemarca
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date calitative

date cantitativedespre  
cercetarea  
noastră
metodologie

În perioada septembrie 2018 - februarie 
2019, ne-am aventurat într-o călătorie 
de cercetare pentru a răspunde la două 
întrebări principale: ce anume face 
ca un cămin să fie unul fericit și cum 
putem ajuta oamenii să fie mai fericiți în 
privința locuințelor lor?

Am discutat cu 13.489 de persoane și 
am desfășurat 78 de interviuri personale 
detaliate cu oameni din 10 țări din 
Europa. Am analizat aceste date în 
raport cu volumul imens de date despre 
starea locuințelor oamenilor, datele lor 
demografice și stilul de viață.

Am vorbit cu academicieni și experți 
din domeniul arhitecturii, psihologiei, 
dezvoltării sustenabile a locuințelor, 
neuroștiințelor, planificării urbane și 
științelor sociale.

În plus, am efectuat un studiu vast al 
platformei de social media, Instagram. 
Am analizat conținutul a peste 300 
de postări care conțineau hashtagul 
#happyhome, pentru a vedea cum își 
exprimă oamenii sentimentele legate de 
casa lor, cum prezintă lucrurile cu care 
se mândresc și ce anume le provoacă 
un sentiment de frustrare acasă.
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Dacă ești mulțumit de locuința ta, 
e aproape sigur că ești fericit în 
viață. Poate fi o surpriză faptul 
că locuința este mai importantă 
pentru fericire decât venitul sau 
locul de muncă.

Aceasta este ceea ce am constatat după ce 
am intervievat mai mult de 13.000 de persoane 
din toată Europa referitor la locuințele lor și la 
cât de fericiți sunt în viață.

Am descoperit că locuința are un impact major 
asupra modului în care ne simțim, mai mare 
decât ne-am aștepta. Locuințele noastre 
contează în proporție de 15% atunci când vine 
vorba de fericire per total, adică aproape de 
trei ori mai mult decât veniturile noastre și de 
cinci ori mai mult decât dacă avem un loc de 
muncă, un partener de viață sau copii.*

73% 
din persoanele care 
sunt fericite acasă sunt, 
de asemenea, fericite în 
viață.

15% 
la fericirea noastră per 
total. Mult mai mult decât 
veniturile noastre sau dacă 
avem un loc de muncă.

Locuințele noastre au un 
aport în proporție de

*  Locuințele noastre contează în proporție de 15% pentru 
nivelul nostru general de fericire, parțial pentru că 
reflectă mai multe nevoi umane de bază, precum nevoia 
de siguranță și de adăpost. 

“ Acasă. Mă gândesc la 
un loc în care îmi place 
să fiu, în care mă simt 
bine. Locuința mea mă 
face fericit. Este un 
loc plăcut”
Benjamin, 26
Bretagne, Franța
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cămin fericit: viață fericită
locuințele noastre reprezintă unul dintre cei mai importanți factori 
care determină fericirea noastră per total
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Mândria contează în proporție 
de 44% la nivelul de fericire 
legat de locuință. Însă puțini 
dintre noi o simțim.

cum ne 
simțim în 
legătură cu 
locuințele 
noastre
Indiferent unde locuim, locuința 
noastră reflectă nevoile emoționale 
de bază pe care le avem cu toții. 
Cum ar fi dorința de a ne simți 
mândri și de a ne exprima propria 
personalitate. Să ne simțim în 
siguranță, confortabil și în control. 

Dar ce anume face ca un cămin să fie unul 
fericit?

Ne-am propus să explorăm legătura emoțională 
pe care o avem cu locuințele noastre. Am făcut 
acest lucru nu numai adunând opiniile a mii de 
oameni din toată Europa, dar și intervievând 
experți în psihologie, arhitectură, dezvoltare 
urbană și științe sociale.

Cu toții avem preferințe personale; preferăm 
diferite stiluri, culori și materiale în casele 
noastre. Am descoperit, însă, că există și nevoi 
emoționale de bază pe care le avem în comun 
cu toții, indiferent unde ne-am afla sau unde  
am locui.

În primul și în primul rând, ne dorim o casă cu care 
să ne putem mândri. De obicei, aceste sentimente 
de mândrie provin din realizările noastre 
personale, fie că este vorba despre un proiect 
de îmbunătățire a locuinței pe care l-am finalizat 
sau despre timpul și energia investite pentru a 
transforma un loc într-un cămin adevărat. Mândria 
este emoția de bază care explică cel mai bine 
fericirea per total și fericirea de acasă.

mândria

Lumea poate fi un loc agitat, așa că este normal 
să ne dorim o locuință care să fie un paradis lipsit 
de stres. Un loc în care ne putem retrage, unde ne 
putem relaxa și detensiona. Mulți dintre oamenii cu 
care am discutat au vorbit despre locuințele lor ca 
despre un sanctuar sau un paradis sigur.

confortul

Este important ca locuința noastră să arate ca 
o extensie a propriei persoane. Un loc unde să 
ne putem exprima personalitatea unică și simțul 
identității. Fie că este vorba despre culoarea în  
care zugrăvim pereții sau mobila pe care o alegem, 
vrem să ne punem propria amprentă asupra locului  
în care trăim.

identitatea

Vrem să ne simțim în siguranță în locuințele 
noastre. Acest lucru nu înseamnă numai să ne 
simțim în siguranță împotriva amenințărilor fizice. 
Poate fi, de asemenea, vorba despre starea 
locuinței noastre: dacă structura este rezistentă 
sau dacă tavanul este izolat.

siguranța

Controlul se referă la măsura în care putem decide 
ceea ce se întâmplă în propria noastră locuință. Acesta 
poate fi legat de lucruri precum bugetul sau dacă 
închiriem sau deținem dreptul de proprietate asupra 
locului în care trăim. Se referă, în ultimă instanță, la 
faptul că ne simțim sau nu stăpâni pe situație.

controlul

Cinci emoții decid în ultimă 
instanță cât de fericiți ne 
simțim acasă:

9  |  Raportul GoodHome  |  ce simțim față de locuințele noastre 10  |  Raportul GoodHome  | ce simțim față de locuințele noastre
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Faptul că suntem sau nu capabili să ne satisfacem 
fiecare dintre aceste nevoi emoționale are un mare 
impact asupra modului în care ne simțim în legătură cu 
locuința noastră. Însă, o emoție, în special, se remarcă 
printre celelalte. mândria

Mândria contează în proporție de aproape 50% în ceea 
ce privește fericirea în raport cu locuința, mult mai mult 
decât orice altă emoție. Totuși, este și una dintre emoțiile 
pe care cei mai puțini dintre noi o simțim.  

Pe scurt, să ai o casă cu care te mândrești este cel mai 
important lucru atunci când vine vorba de sentimentul 
fericirii acasă, însă, pentru mulți oameni, acest lucru  
pare imposibil.

Prin urmare, cum ne putem simți mai mândri de locuința 
noastră? În studiul nostru, am găsit o legătură foarte 
clară între cât de mândri se simt oamenii de locuința 
lor și timpul petrecut pentru îmbunătățirea locuinței. 
Îmbunătățirea locuinței, chiar dacă nu te interesează 
efectiv bricolajul sau designul interior, te face să te simți 
mai mândru și mai fericit

„ Pentru mine, 
casa este 
sanctuarul meu. 
Casa mea este 
o extensie a 
sufletului meu.”

Diana, 36
București, România

în ciuda importanței pe care o are, 
mândria este o emoție pe care o 
simțim cel mai puțin

% de oameni care 
simt aceste emoții în 

legătură cu locuința lor

siguranța confortul controlul mândria identitatea
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Studiul nostru arată că ceea ce 
credem de obicei că ne face 
fericiți în locuința noastră este 
adesea greșit.

Există unele condiții universale de care 
avem nevoie cu toții pentru a ne simți 
fericiți în locuința noastră. Însă acestea nu 
sunt întotdeauna cele la care ne gândim, 
iar mulți dintre noi ajungem să căutăm 
fericirea în locurile nepotrivite.

nu este nevoie să fii 
proprietarul casei în 
care locuiești
Pentru mulți dintre noi, casa mult visată înseamnă 
o casă pe care o avem în proprietate. Totuși, 
deținerea unei locuințe nu se numără printre cele 
mai importante condiții pentru a te simți fericit 
acasă. Acest lucru înseamnă că toți chiriașii pot fi 
la fel de fericiți ca proprietarii, atâta timp cât dețin 
într-o oarecare măsură controlul asupra termenilor 
de închiriere și a îmbunătățirii locuinței.

A avea o locuință care 
poate fi adaptată este de 
șapte ori mai important 
pentru nivelul de fericire 
decât dacă suntem 
proprietarii locuinței.

Senzația de  
spațiu a locuinței 
este de trei ori  
mai importantă 
decât suprafața  
sa efectivă.

casele mai mari nu sunt 
întotdeauna mai bune
Un alt mit pe care l-a demontat studiul nostru este 
ideea că, cu cât este mai mare casa, cu atât mai 
fericiți ne simțim în ea. De fapt, am descoperit că 
senzația de spațiu este de trei ori mai importantă 
decât suprafața efectivă a locuinței, numărul de 
camere sau numărul de persoane care le împart.  
Indiferent de suprafața efectivă a casei, 20% dintre 
noi spunem că ne lipsește spațiul. Aceasta este 
cea mai comună problemă cu care se confruntă 
oamenii. Mai mult decât problemele legate de 
calitatea aerului, de temperatură și umiditate sau 
de lumina naturală. Este și problema cu cel mai 
mare impact asupra modului în care ne simțim.

ce anume 
face ca un 
cămin să fie 
unul fericit?

“ Locuințele noastre sunt 
un tezaur de informații 
despre viața noastră, 
despre cine suntem și de 
unde am plecat.”
Lindsay Graham
Psiholog, cercetător specialist și director 
Psihologia spațiului, Centrul pentru mediul 
construit, Berkeley, SUA
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avem nevoie de 
locuințe care se 
schimbă odată cu noi 
pe parcursul vieții
Viețile noastre se schimbă neîncetat, așa 
că un cămin fericit este un proiect pentru 
întreaga viață. Este posibil ca o locuință 
care ne satisface nevoile acum să nu o mai 
facă peste câțiva ani. Este important să ai o 
locuință adaptabilă, iar toate cele cinci emoții 
de bază depind de acest lucru; patru din 
cinci oameni care se mândresc cu locuința 
lor trăiesc într-o casă pe care o consideră 
adaptabilă. 

locația nu contează, 
dar spațiul verde, da
Am aflat că, indiferent dacă locuim în oraș 
sau la țară, acest lucru nu are o importanță 
semnificativă asupra nivelului nostru de 
fericire. Însă accesul la un anumit spațiu 
verde, cum ar fi o grădină sau un balcon, este 
universal important. Suntem semnificativ mai 
nemulțumiți de locuințele noastre dacă nu 
avem parte de acest lucru. Și, totuși, 10% din 
oameni nu au deloc acces la spațiu exterior. 

să ținem pasul cu 
vecinii ne poate face 
nefericiți
Deoarece așteptările noastre sunt influențate 
de modul în care trăiesc oamenii din jurul 
nostru, vecinii sunt alt factor important de luat 
în considerare. Am constatat că oamenii pot  
fi mai fericiți în privința locuințelor lor decât  
ne-am aștepta dacă au mai multe decât vecinii 
lor, dar și contrariul este, de asemenea, valabil. 

De exemplu, dacă stăm în chirie, dar majoritatea 
oamenilor din jurul nostru dețin o locuință, este 
mai probabil să fim nefericiți în privința locuinței 
noastre. Totuși, dacă o proporție mare de 
oameni stau în chirie, de exemplu într-o țară ca 
Germania, unde aproximativ 50% din oameni 
stau în chirie, atunci este mai probabil ca acești 
chiriași să fie fericiți. 

„ Poți schimba casa. 
O poți face să se 
potrivească cu 
diferitele etape ale 
vieții tale. Acest 
lucru este corelat 
cu calitatea vieții.  
Și cu faptul că tu 
deții controlul.”
Henrik Mahncke
Director Analiză, Filantropie,
Fundația Realdania, Danemarca
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care sunt cele mai mari probleme 
ale locuințelor noastre?
Am cercetat modul în care lipsa spațiului subminează fericirea 
noastră de acasă față de alte probleme fundamentale precum 
lumina naturală slabă și o calitate nesatisfăcătoare a aerului.
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scala impactului
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cine 
locuiește 
într-un 
cămin fericit
Un cămin fericit nu se rezumă 
doar la condițiile materiale. 
Este legat și de circumstanțele 
personale. Etapa vieții, modul 
în care ne folosim locuințele 
și planurile pe care le avem 
pentru ele ne afectează, de 
asemenea, nivelul de fericire. 

stabilirea fiecăruia la casa sa

Cu cât ne vedem mai mult trăind  
într-un loc, cu atât este mai probabil să 
fim mulțumiți de acesta. De exemplu, 
dacă ne imaginăm că vom locui în casa 
noastră timp de 10 ani sau mai mult, 
este mult mai probabil să fim fericiți în 
privința acesteia decât dacă ne gândim 
că vom sta acolo pentru o perioadă 
scurtă de timp. 

Este vorba despre a te stabili într-un 
loc. Dacă ne vedem locuința ca pe un 
loc unde vom trăi o perioadă lungă de 
timp, este mai probabil să ne atașăm 
emoțional de ea, ceea ce ne sporește 
sentimentele de identitate și de 
mândrie asupra locuinței noastre.  

În studiul nostru, am constatat că fericirea în 
locuința noastră crește odată cu vârsta. De fapt, 
după ce împlinim 50 de ani, fericirea de acasă 
crește, de asemenea. 

Acest lucru se datorează în parte faptului că, pe 
măsură ce înaintăm în vârstă, este mai probabil 
să avem sentimentul că ne-am stabilit la casa 
noastră. Există șanse mai mari să fi găsit locul  
pe care îl putem numi în sfârșit acasă. 

Și, deoarece ne-am găsit căminul, ne putem 
imagina că vom locui acolo pentru totdeauna, 
aceasta fiind și vârsta la care este cel mai 
probabil să investim timp și energie în locuința 
noastră. 50 de ani este vârsta la care am 
constatat că numărul mediu de proiecte de 
îmbunătățire a locuinței crește considerabil.

„Voi locui aici pentru 
totdeauna. Este 
fantastic. Nu trebuie 
să mă gândesc la 
nimic. Când eram mai 
tânără, mă gândeam 
mult la [incertitudinea 
locului în care urma  
să trăiesc]. Însă  
acum suntem aici și 
totul e bine.” 
Berit, 52
Insula Sjælland, Danemarca

după ce împlinim 50 de ani, 
fericirea de acasă crește
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„ Cred că acasă 
este locul în care 
ești mândru să îți 
inviți prietenii și 
familia.”
Stefan, 30
Berkshire, Regatul Unit

căminele fericite sunt  
cămine sociale
Una dintre cele mai consecvente constatări ale studiului despre 
fericire este faptul că legăturile sociale puternice sunt esențiale 
pentru sentimentul de împlinire personală și am descoperit că 
același lucru este valabil atunci când vine vorba de locuința 
noastră. Bineînțeles, toți avem preferințe personale și unii dintre 
noi preferă să își păstreze casa ca pe un loc privat în care să scape 
de stresul vieții cotidiene sau să aibă parte de acel timp foarte 
important dedicat propriei persoane.

Însă analiza noastră a arătat că oamenii care acordă importanță 
socializării acasă tind să fie mult mai fericiți în privința locuințelor 
lor, mai ales atunci când invită frecvent prietenii sau familia în vizită.

Pe scurt, sentimentul de mândrie pe care îl simțim pentru locuința 
noastră tinde să atingă punctul maxim atunci când simțim că o 
putem împărți cu alții.  

îmbunătățirea locuinței 
îmbunătățește și nivelul de 
fericire
Dacă alocăm timp să ne îmbunătățim locuința, acest lucru are 
un impact pozitiv și asupra fericirii de acasă, indiferent dacă ne 
place sau nu procesul propriu-zis.

din oamenii care sunt interesați de 
îmbunătățirea locuinței și care dedică 
timp unor astfel de proiecte sunt 
mândri de locuințele lor.

Studiul nostru a descoperit că

74% 
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Acest lucru rămâne valabil chiar și pentru persoanele care nu sunt 
pasionate de proiectele de îmbunătățire a locuinței: majoritatea 
oamenilor (51%) care nu sunt interesați de îmbunătățirea locuinței, 
dar care realizează totuși proiecte de acest fel sunt, de asemenea, 
mândri de locuința lor. 

Pe de altă parte, doar 36% din oamenii care nici nu sunt interesați 
de îmbunătățirea locuinței, nici nu dedică timp unor astfel de 
proiecte sunt mândri de locuința lor.
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unde am 
găsit cele 
mai fericite 
locuințe

țările cu cele mai fericite  
cămine din Europa

Studiul nostru a descoperit că, în țările situate pe primele trei locuri, este mult mai 
probabil ca oamenii să își considere casa spațioasă, chiar dacă este relativ mică.

Am descoperit că, atunci când 
vine vorba despre a avea un 
cămin fericit, avem multe în 
comun. 

Indiferent unde trăim, locuințele noastre ne 
stimulează nevoile emoționale, cum ar fi dorința 
de a ne simți mândri, nevoia de a ne destinde, 
de a ne exprima simțul identității și sentimentul 
de siguranță și de a fi stăpâni pe situație. Totuși, 
în ciuda acestor similitudini, am descoperit că în 
unele țări, oamenii tind să fie mai fericiți în legătură 
cu locuințele lor decât în alte țări:

Când vine vorba de cele mai fericite cămine din 
Europa, Olanda se situează pe primul loc, urmată 
de Germania și Danemarca.

Standardele mai înalte de trai și inegalitățile mai 
mici între veniturile din aceste țări contribuie la 
ideea că oamenii să fie mai fericiți în general. 
Însă, un alt factor care explică de ce aceste țări 
se remarcă printre celelalte este spațiul. Studiul 
nostru a descoperit că, în țările situate pe primele 
trei locuri, este mult mai probabil ca oamenii să  
își considere casa spațioasă, chiar dacă este 
relativ mică.

Spre sfârșitul clasamentului, contrariul este, de 
asemenea, valabil: locuitorii din țările situate pe 
ultimele locuri consideră frecvent că locuințele  
lor nu au suficient spațiu.

1 Olanda 7.69

2 Germania 7.60

3 Danemarca 7.47

4 Marea Britanie 7.40

5 Spania 7.22

6 Franța 7.17

7 România 7.11

8 Italia 7.02

9 Polonia 6.92

10 Rusia 6.57

Scorul de fericire acasă derivă din întrebarea: Pe o scală de la 0 până la 10, cât de fericit ești în 
legătură cu locuința ta? Un “cămin nefericit” sau un “cămin mai puțin fericit” este reprezentat de 
un scor de 6 sau mai puțin.
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Am descoperit că, dacă ne facem timp să 
ne îmbunătățim locuința, acest lucru are 
un impact pozitiv asupra fericirii de acasă, 
indiferent dacă ne place sau nu procesul 
propriu-zis. Acest lucru înseamnă că, dacă 
investim timp și energie în modernizarea 
locuințelor și în adaptarea lor pentru a 
corespunde nevoilor noastre, acest lucru 
reprezintă și o investiție în fericirea noastră. 

fă-ți timp pentru modificări

2

Indiferent unde locuim, accesul la spațiu 
verde contează foarte mult pentru 
nivelul nostru de fericire; am constatat 
că suntem semnificativ mai nefericiți fără 
acesta. Chiar dacă nu avem o grădină 
sau un balcon, dacă includem câteva 
plante în locuințele noastre, acest lucru ne 
îmbunătățește starea generală de bine.

grădinărește

4

Indiferent dacă stăm în chirie sau suntem 
proprietari, contează să ne identificăm  
cu locuințele noastre și să simțim că  
ne-am așezat la casa noastră. Dacă găsim 
modalități de a adăuga o notă personală 
locului în care trăim, vom avea un cămin în 
care vom fi mai fericiți.

personalizează-ți locuința

5

Căminele noastre sunt mai fericite atunci 
când invităm persoane cu care să le 
împarțim. Acest lucru ne sporește mândria 
pe care o simțim pentru locuințele noastre, 
precum și legătura emoțională pe care o 
simțim față de locul în care trăim. Ambii 
factori sunt aspecte importante care 
stimulează fericirea de acasă.

invită musafiri

3

Deși suprafața efectivă a locuinței 
noastre este mai puțin importantă, 
dacă simți că nu ai spațiu suficient, 
aceasta este o nevoie de bază care am 
descoperit că are cel mai mare impact 
asupra nivelului de fericire resimțit 
acasă. Rearanjarea și îmbunătățirea 
locuințelor noastre pentru a crea 
senzația de spațiu mai mare ar putea fi, 
prin urmare, o modalitate ușoară pentru 
mulți dintre noi pentru a ne spori nivelul 
de fericire.

reorganizează-ți spațiul

1
cum ne 
putem face 
căminele 
mai 
fericite?
Studiul nostru a descoperit că 
ceea ce credem de obicei că ne 
face fericiți în locuința noastră 
este adesea greșit. Așa că ce 
putem face pentru a ne face 
căminul mai fericit?

Am descoperit că locuința este un aspect 
important al stării noastre de bine și că, dacă 
suntem fericiți în privința locuinței noastre, 
este mult mai probabil să fim fericiți în general. 
Investirea timpului și a energiei în locuința 
noastră reprezintă, prin urmare, o modalitatea 
de a ne spori nivelul de fericire per total și există 
pași pe care îi putem face cu toții pentru a ne 
îmbunătăți nivelul de fericire legat de casa în 
care locuim.
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Indiferent dacă stăm în chirie sau suntem proprietari, acest lucru nu 
contează cel mai mult atunci când vine vorba de nivelul nostru de 
fericire per total; ceea ce contează este să ne simțim stăpâni pe 
situație. Acest sentiment de control este mai dificil de obținut pe 
piețele chiriilor care sunt relativ nereglementate, în care perioadele 
de închiriere tind să fie mai scurte și chiriașii nu pot aduce multe 
îmbunătățiri locuințelor. Încurajarea unor perioade de închiriere mai 
lungi, mai stabile, ca în Germania, unde o mare parte din chiriași 
prezintă un nivel ridicat de fericire, ar putea fi un pas înainte.

Adaptabilitatea este unul dintre cei mai importanți factori care 
arată de ce unii oameni sunt mai fericiți în legătură cu locuințele 
lor. Este vorba despre a avea posibilitatea de a schimba 
camerele și configurația atunci când circumstanțele din viață 
se schimbă. Încă din procesul de proiectare, ar trebui să luăm 
în calcul cum am putea face spațiul din locuințele pe care le 
construim cât mai flexibil cu putință pentru viitor.

Dezvoltarea abilităților de îmbunătățire a locuinței în cadrul 
programului școlar sau al unor cursuri de formare reprezintă 
un mod de a le oferi oamenilor încrederea necesară pentru a 
face modificări în locuințele lor și de a le oferi cunoștințele și 
know-how-ul necesar pentru a face acest lucru.

Accesul la spații verzi, fie în spațiile comune, fie într-o grădină 
privată, îmbunătățește aproape întotdeauna nivelul de fericire. 
Planificarea sau deschiderea mai multor spații exterioare mai 
ușor accesibile în orașele și în cartierele noastre reprezintă 
o modalitate prin care proiectanții și dezvoltatorii pot 
îmbunătăți nivelul de fericire resimțit acasă de viitorii locatari. 

Dincolo de ceea ce putem face cu toții în locuințele 
noastre, există și unele aspecte pe care factorii de 
decizie politică, arhitecții și alți factori de decizie 
influenți ar trebui să le ia în calcul pentru a ne ajuta 
să construim cămine mai fericite în orașele noastre. 

recomandări pentru 
factorii de decizie

Chirii stabile

1

Adaptabilitate

2

Aptitudini și formare

4

Acces la spații verzi

3
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