
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 3. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Mobilna aplikacija za otroke ločenih staršev  
 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
00 - Osnovne in splošne izobraževalne aktivnosti/izidi 
01 - Izobraževalne znanosti in izobraževanje učiteljev 
02 - Umetnost in humanistika 
03 - Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost 
04 - Poslovne in upravne vede, pravo 
05 - Naravoslovje, matematika in statistika 
06 - Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) 
07 - Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 
08 - Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo 
09 - Zdravstvo in socialna varnost 
10 - Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 
Creanest Kreativna agencija d.o.o. Zasebna psihoterapevtska praksa Dr. Nevenka 
Podgornik, Psihoterapija, supervizija, svetovanje in izobraževanje, s.p.  
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Mobilne aplikacije so naša vsakdanja realnost, snovalci aplikacij pa lahko vplivajo na to, kakšne 
vsebine bodo ponudili otrokom, ki so najbolj ranljiva skupina uporabnikov. Otroci si radi nalagajo 
zabavne vsebine, ki so pa lahko namenjene specifičnim življenjskim situacijam, kot je krizna 
situacija v družini. S strokovno podprto vsebino, ki je celostno zasnovana za pomoč in podporo 
otroku, lahko preprečujemo socialno izoliranost otroka, čustvene stiske, zmanjšali duševne težave, 
zmanjševali stres in pojav destruktivnih oblik vedenja. 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

V okviru projekta MOBAP LOST 1 je bil izdelan prototip mobilne aplikacije za otroke ločenih 
staršev, ki so ga preverili  neposredno na vzorcu potencialnih uporabnikov. Glede na naraščajoči 
trend ločitev in pogosto uporabno sodobne tehnologije med otroki/mladimi, smo ti področji 
povezali v korist otroka in staršev. Posledice ločitve so za otroka pogosto travmatične in 
dolgotrajne, zato mu bo pričujoča aplikacija v pomoč in podporo na raznih področjih, ki jih bo skozi 
zanimive vsebine lažje premagoval. S  
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• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

pomočjo aplikacije bo lahko okrevanje po ločitvi krajše, bolj sistematično usmerjeno in manj bo 
negativnih posledic ločitve v celotni družini. 
Prototip mobilne aplikacije, ki so ga v okviru projekta oblikovali, na inovativen in sodoben način 
predstavlja strokovno podporo otroku, staršem in terapevtom v sferi javnega in zasebnega 
sektorja. Na domačem trgu še ne obstaja tovrstna mobilna aplikacija, ki bi otroka na celosten in z 
doktrino podprt način peljala skozi proces soočanja in reševanja težavnih situacij v času ločitve 
staršev. Ugotovljeno je, da nova tehnologija lahko pozitivno vpliva predvsem na introvertirane 
otroke, saj z njo lažje premagujejo stike z drugimi. Poleg tega nova tehnologija lahko celo izboljša 
družinske odnose in krepi občutek povezanosti. Aplikacija s svojo vsebinsko zasnovo poskuša 
preprečevati oškodovanost odnosa otrok-starš, ki se izrazi skozi odtujitev in odtrganost otroka. 
Zaradi svoje specifične vsebinske zasnove skozi več načinov omogoča uporabniku, da lahko izraža 
svoje občutke ob stresnih situacijah, jih prepozna, dobi splošne usmeritve ali poišče še dodatno 
pomoč starša oz. strokovno pomoč. S pomočjo aplikacije (narejenega prototipa) lahko otrok dobi 
odgovore na najpogostejša vprašanja, po potrebi se lahko o svojih zapisih pogovori s starši ali 
terapevtom. Poveže se lahko tudi s sovrstniki in si izmenjuje podobne izkušnje. Uporabnik se lahko 
preko zastavljenega prototipa aplikacije tudi direktno poveže do obstoječih kontaktnih številk za 
pomoč otrokom (npr. TOM, ipd.). Na podlagi izvedenih testiranj smo ugotovili, da aplikacija 
(prototip) hitro pritegne zanimanje otrok in je v pomoč pri pogostem samoizpraševanju otrok v 
procesu ločitve staršev. Verjamemo, da bo v prihodnosti – ko bo razvita končna, operativna verzija 
aplikacije – le-ta pripomogla k preprečevanju negativnih posledic ločitve za otroka in 
učinkovitejšemu reševanju te problematike. 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 
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