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1.  KRATKA PREDSTAVITEV PROJEKTA

S  projektom  smo  želele  ustvariti  spletni  medij  namenjen  najstnikom  in  mladim

odraslim (od 12 do 25 let), ki bi jim  pomagal pri na težavah s katerimi se soočajo.

Vseboval bi številne rubrike namenjene, ki bi jim bile namenjene. Med njimi tudi

rubriko kjer bi odgovrjali na vprašanja, ki bi jih zastavili naši bralci, kot so; kako do-

biti ginekologa, kaj je kontracepcija, kako delujejo davki in podobno. Spletna stran bi

bila prilagojena tako, da bi bila dostopnejša za ljudi s disleksijo ter gluhim/naglušnim

in  slepim.  Bralci  bi  si  tako lahko sami  izbrali  barvo ozadja  ter  barvo in  velikost

pisave, vsi slušni prispevki pa bi imeli tudi podnapise. Za posameznike, ki so slepi pa

bi bili prispevki dostopni tudi v slušni obliki. 

Ob  prispevkih  bi  ponujali  tudi  povezavo  na  dodatno  literaturo,  strokovne  članke,

povezave do določenih organizacij,  ki  se z določeno temo ukvarjajo,  do peticij  in

donacij. Tako bi lahko bralci opravili  tudi svojo raziskavo in se dodatno poučili  o

temi,  če jih  ta  zanima.  Posameznikom bi  tako nudili  neformalno izobrazbo  in jih

poučili o temah, o katerih se ne učijo v šoli. S dvosmerno interkacijo pa bi na dan pri-

hajale tudi teme, o katerih se ne govori veliko, za katere je posameznikom nerodno

omeniti svojim bližnjim. Naš medij bi bil varen proster na internetu, kamor se mladi

lahko zatečejo s svojimi dilemami in vprašanji. 

1. POSLANSTVO / VIZIJA PROJEKTA

Naše glavno poslanstvo pri projektu je pomagati mladim na njim razumljiv način. Že-

limo jih neformalno izobraževati in dopolnjevati njihovo izobrazbo o različnih temah.

Želimo si vzpostaviti diskurz o  tabu temah. Naš cilj je bil ustvariti varen prostor za

pogovor o nelagodnih tematikah. Prav tako bi pomagale mladim v stiski in tistim, ki

imajo določene težave, ki jih ne morejo nikomur zaupati. Spodbujale bi tudi starše, ki

bi lahko svojim otrokom podali potrebne informacije in vzpostavile diskurz doma, saj

bi ti morali biti tisti, na katere se otroci prvotno obrnejo. Želele pa bi tudi vzpostaviti
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diskurz o neprijetnih temah v šolah, saj tam poteka večji del socializacije mladih. S

tem želimo olajšati življenjem mladostnikov s podajanjem informacij in naslavljanjem

sistemskih problemov, zlasti pri izobrazbi in psihičnih težavah, za katere (morda) ne

dobijo primerne pomoči. Tako želimo z našim delom reševati probleme posameznic in

posameznikov.

1. PREDSTAVITEV EKIPE

Našo ekipo sestavlja pet študentk tretjega letnika novinarstva na Fakulteti za družbene

vede. Smo Teodora Lazarevska, Marja Lotrič, Ana Maretić, Taja Modic in Ajda No-

vak.  Na projektu smo v celoti delovale skupaj sprva v živo na fakulteti, kasneje pa

preko videokonferenčnih klicov pri vajah.  Tako smo se skupaj odločile, da bomo za

našo prvo objavo pripravile podkast, ki ga bo spremljal pisni prispevek za tiste, ki

podkasta ne morejo ali ne želijo poslušati. Tema podkasta je psihično zdravje mladih

v času šolanja na dalajvo, govorimo pa tudi o iskanju motivacije in tem, kako psi-

hološko olajšati šolanje ter obvladovati stres. 

Ajda Novak je kontaktirala   večino naših sogovornikv in z njimi opravila intervjuje,

podkast sta vodili in tehnično uredili Ana Maretič in Marja Lotrič.  Tekom snemanja

sta opravili tudi intervju z študentom, Marja pa je pred tem govorila tudi z zaposlen-

imi v psihosocialni  svetovalnici.  Članek na podlagi podkasta je pripravila  Teodora

Lazarevska, dokument za oddajo pa je uredila Taja Modic.

2. KOMU JE PROJEKT NAMENJEN

Naše primarno občinstvo so mladi, a je projekt namenjen tudi staršem, učiteljem in

vsem, ki so povezani z otroci na kakršen koli način. Te bi spodbujale, da nas spreml-

jajo, saj ponujamo vsebine, ki mlade zanimajo in jih morda drugje ne najdejo, hkrati

pa želimo imeti pozitiven vpliv na njihova življenja, ker jim nudimo pomoč in do-

datne pomembne in zanesljive informacije. 
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Podajamo preverjene podatke, raziskave in nasvete s strani strokovnjakov. Tako pa

odrasle spodbujamo tudi, da se sami pogovarjajo s svojimi otroki, četudi se jim zdijo

teme neprijetne. 

Mladi in tisti, ki so z mladimi povezani, bi nas spremljali v prostem času, ko imajo

težavo, so v stiski ali se preprosto dolgočasijo. Dostopni bi bili preko spletne strani in

spletnih omrežij.

3. DISTRIBUCIJA

Projekt bi bil dostopen na spletni strani, hkrati pa bi objave delili tudi na družbenih

omrežjih, kot sta Instagram in Facebook, kjer bi delili povezave do spletnega portala

in  delili  krajše  objave  v  povezavi  z  našo  temo. Ustvarjale  bi  tudi  multimedijske

prispevke (naprimer za Instagram stories ali IGTV), ki bi mlade o določeni temi na

hitro informirale, hkrati pa bi jim tako ponudile ožnost interkativnosti. 

4. FINANCIRANJE

Projekt  bi  financirali  preko  javnih  razpisov, hkrati  pa  bi  sredstva  pridobivali  tudi

preko donacij in sponzoriranja s strani privatnih psihoterapevtskih ordinacij. Izogibale

bi se oglaševanju, v kolikor bi to bilo mogoče. 

5. KAJ SMO SE PRI NAČRTOVANJU PROJEKTA NAUČILI

Pri načrtovanju projekta smo se naučile,  da za ustanovitev medija potrebuješ veliko

več kot  novinarske prispevke,  ki  bi  jih  objavljal.  Proces je veliko zahtevnejši.  Ob

takšnih projektih moraš preučiti in določiti čisto vsak aspekt, od distribucije in finan-

ciranja  do  taregtiranega  občinstva  ter  potrebe  bralecv.  Videle  smo,  kako  narediti
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izdelek, ki bo namenjen določeni populaciji. Na kaj moramo pomisliti, ko ga postavl-

jamo, kot je način financiranja in distribucija ter kako se približati svojemu občinstvu.

Veliko smo ugotovile tudi pri ustvarjanju avatarja, ki nam je pokazal primer našega

primarnega sledilca. Z njim smo našle pomanjkljivosti našega medija na mnogih po-

dročjih in ga tako izboljšale; od distribucije, do samih prispevkov.

8. PRILOGE

PRILOGA 1: Dokument z vsemi narejenimi vajami
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