UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
DIPLOMSKO DELO
Univerzitetni študijski program prve stopnje
Produkt za mlade, socialno ogrožene družine

Deja Kofol
Ljubljana, 2019

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje
DIPLOMSKO DELO
Univerzitetni študijski program prve stopnje
Produkt za mlade, socialno ogrožene družine
Mentor: izr. prof. Jure Miklavc
Somentorica: doc. dr. Barbara Predan
Ime in priimek avtorice: Deja Kofol
Študentka rednega študija
Vpisna številka: 42150006
Študijski program in smer: Industrijsko in unikatno oblikovanje,
Industrijsko oblikovanje
Ljubljana, september 2019

3

Naslov diplomskega dela: Produkt za mlade, socialno ogrožene

družine
Title of the thesis: Product for young, socialy vulnerable families

industrijsko oblikovanje

industrial design

socialna ogroženost

social vulnerability

družine

families

otroška oprema

children’s items

ponovna raba

reuse

izmenjava

exchange

mobilna aplikacija

mobile app

diplomska naloga

BA thesis

UDK: 7.05:004.7(043.2)

4
POVZETEK
Diplomsko delo se ukvarja s problematiko socialne ogroženosti družin v
slovenskem prostoru. Glede na v analitičnem delu prepoznane probleme,
s katerimi se materialno ogrožene družine in družine nasploh srečujejo, se
načrtovalski del naloge osredotoča na vzpostavitev pravične in preproste
storitve za izmenjavo otroške opreme. Načrtovana rešitev temelji na enakih
možnostih družin vseh družbenih razredov in spreminjanju trenutno
prevladujočega načina izmenjave, ki poteka preko prodaje ali predhodnih
poznanstev med družinami.
Predlagana rešitev predstavlja mobilno aplikacijo, ki omogoča
preprosto iskanje izdelkov, ki jih uporabnik potrebuje. Aplikacija tvori prostor,
znotraj katerega se uporabniki dogovorijo za izmenjave, in z uporabo
internega menjalnega sredstva omogoča blagovno izmenjavo med vsemi
vključenimi družinami.
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ABSTRACT
This bachelor’s thesis discusses the social vulnerability of Slovenian families.
Based on the issues that disadvantaged families and families in general
usually encounter and are identified in the analytical part of the thesis, the
planning part of the study focuses on developing a fair and simple service
for exchanging children’s items. The planned solution is based on equal
opportunities for families of all social classes and aims to alter the currently
predominant form of exchange (i.e., selling or exchanging items between
families that know each other).

		

The proposed solution is a mobile app that allows users to perform
simple searches for the items they need. The app provides an environment in
which users can arrange exchanges and, based on internal credits used as a
medium of exchange, allows items to be exchanged between all the families
included.
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Naša družba ni bila še nikoli materialno bolj bogata, pa vendar še danes
nimajo vsi dostopa do najnujnejših dobrin.1 Družbeno neenakost in škodo,
ki jo trpi naš planet, naj bi opravičevala gospodarska rast, ki že več kot
sedemdeset let predstavlja edino merilo napredka.2 Predvsem zaradi
cikličnih gospodarskih kriz in posledičnih varčevalnih ukrepov se položaj še
slabša.3 Gospodarska rast tako čedalje bolj koristi le peščici. Premoženje
najbogatejšega dela prebivalstva se eksponentno povečuje, medtem ko

UVOD
Kontekstualizacija

prihodki nižjih razredov stagnirajo ali se celo nižajo. V državah razvitega
sveta predstavlja bolj kot pomanjkanje problem neenakomerna porazdelitev
premoženja.4 Tu postaja vse bolj pomembna simbolna narava bogastva
in lastnine. Bolj kot dobrine same postaja pomembno, kaj te povejo o naši
identiteti in družbenem statusu.5 Oglaševalci naslavljajo posameznikov
strah, da bi bil, preko neposedovanja določenih izdelkov, v družbi viden kot
manjvreden.6 Takšno rivalstvo, ki ga vzpostavlja oglaševanje, pa povzroča
sprejemanje družbene neenakosti in nas spreminja v kompulzivne potrošnike,
ki srečo iščejo z vse večjim trošenjem.7
1 Vincent LIEGEY, Stephane MADELAINE, Christophe ONDET in Anne-Issabelle VEILLOT, Projekt
od-rasti: manifest za brezpogojno podporo za neodvisnost, Ljubljana 2015, str. 38.

2 Kate RAWORTH, Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist, London
20182, str. 25–28.

3 LIEGEY, MADELAINE, ONDET in VEILLOT 2015, op.1 , str. 38.
4 Prav tam, str. 15.
5 Richard WILKINSON in Kate PICKETT, The spirit level: why greater equality makes societies stronger,
New York 2012, str. 30. .

6 Prav tam, str. 40.
7 LIEGEY, MADELAINE, ONDET in VEILLOT 2015, op. 1, str. 50.
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Sodobne nuklearne družine postajajo vse bolj individualizirane,
zaprte enote z okrnjenimi varnostnimi mrežami. Vedno bolj so odvisne od
delodajalcev in med sabo nepovezane. Z vzponom neoliberalizma te družinske
celice povezuje le še medsebojno tekmovanje; njihova ključna vloga postaja
priprava otroka za uspešno tekmovanje znotraj obstoječega sistema.8 Kljub
temu da prevladujoč ekonomski model dvajsetega stoletja predpostavlja, da
je človek izoliran, dominanten nad naravo in preračunljiv, je človekova narava
veliko bogatejša; smo socialna bitja, odvisna od narave in soodvisna od ljudi.9
Preko opisanega konteksta vstopamo v diplomsko delo, ki se

1 RAZISKOVALNO ANALITIČNI DEL

ukvarja z zagotavljanjem materialnih potreb otroka, s poudarkom na enakih

1.1 Družina

možnostih družin vseh družbenih razredov in spreminjanju kolektivno

1.2 Blaginja otrok v Sloveniji

zasidranih predpostavk o uporabi in izmenjavi izdelkov.
Skozi raziskovalno-analitični del dobimo vpogled v stanje revščine
v Sloveniji in izkušnje družin, ki v revščini živijo. V nadaljevanju so
predstavljene trenutne prakse pri nas, ki se neposredno ukvarjajo z
zmanjševanjem revščine, ter načini izmenjave otroške opreme, njihove
pomanjkljivosti in izkušnje uporabnikov. Načrtovana rešitev temelji na sintezi
podatkov, zbranih iz literature, posameznih intervjujev, pogovorov s starši in
ankete, ki so bili izvedeni za potrebe diplomskega dela.

8 N’toko, Družinski človek, Mladina, 13. april 2018, dostopno na <https://www.mladina.si/185021/
druzinski-clovek/> (12. 5. 2019).

9 RAWORTH 2018, op. 2, str. 28.

1.3 Pristopi k pomoči socialno ogroženim
družinam v Sloveniji
1.4 Splošni pregled otrokovih potreb
1.5 Ponovna raba
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Relativna stopnja tveganja revščine otrok predstavlja odstotek otrok,

1.1 DRUŽINA

ki živijo pod pragom revščine, nedosegljive so jim priložnosti, ki se zdijo večini
Družinski zakonik določa, da je družina življenjska skupnost otroka, ne glede
na njegovo starost, z obema ali enim od staršev ali drugo odraslo osebo, če ta
10

skrbi za otroka ter ima do otroka določene obveznosti in pravice.

V Sloveniji

je prevladujoča družinska oblika dvostarševska družina raznospolnih
partnerjev, vendar se kot posledica naraščanja razvez zakonskih in
zunajzakonskih skupnosti veča število enostarševskih (v 89 % gre za materinske enostarševske družine) in reorganiziranih družin. V Sloveniji prevladujejo
družine z enim otrokom (55 %), družin z dvema otokoma je 35,4 %, družine

otrok običajne. V Sloveniji je leta 2014 delež takih otrok predstavljal 14,8 %.
V gospodinjstvih, ki si iz finančnih razlogov ne morejo privoščiti vsaj štirih od
devetih elementov materialne prikrajšanosti, pa je živelo 4,9 % otrok. Na
desetstopenjski lestvici zadovoljstva z življenjem je vrednosti od 6 do 10
izbralo 87,7 % otrok.13 V obdobju ekonomske krize med letoma 2008 in 2014,
se je dohodkovna neenakost v Sloveniji povečala za 6,6 %. Deset odstotkov
najrevnejših družin z otroki je imelo za skoraj polovico slabše pogoje od
povprečja.14

z večjim številom otrok pa postajajo redkost in so najpogostejše v ruralnih
11

okoljih.

1.2 BLAGINJA OTROK V SLOVENIJI

Z uvajanjem varčevalnih ukrepov so se v tem obdobju socialni
transferji omejili na socialno najšibkejše, izključili pa upravičence iz srednjega
razreda. V tem obdobju je pod prag revščine zdrsnilo dodatnih 7.000 otrok.15
Kljub ponovni gospodarski rasti po letu 2014 ti ukrepi izzvenevajo počasi.16

Glede na Indeks blaginje otrok (2014), ki preučuje kvaliteto življenja otrok v Evropskih državah preko sedmih področij in 31 kazalnikov, je Slovenija uvrščena
na šesto mesto med 27 državami. Najboljše rezultate dosegamo na področju
materialne blaginje, družinskih in vrstniških odnosov, zdravja in varnosti ter
izobraževanja, najslabše pa na področju vedenja in tveganja ter nastanitev in
okolja.12

13 Indeks blaginje otrok, IRSSV indeks blaginje otrok, dostopno na <https://ibo.irssv.si/#/> (10. 1.
2019).

14 Helena PETERNEL PEČAUER, Na blaginjo otrok najbolj vplivajo politične odločitve, Delo, 13. april
2016, dostopno na <https://www.delo.si/novice/slovenija/na-blaginjo-otrok-najbolj-vplivajo-politicne-odlocitve.html> (13. 2. 2019).

15 Vpliv gospodarske krize na blaginjo otrok v razvitih državah, Unicef, dostopno na <https://www.
10 Resolucija o družinski politiki 2018-2028: vsem družinam prijazna družba, Ljubljana 2018, str. 9.

unicef.si/vsebina/423/unicef-ovo-raziskovalno-porocilo-o-blaginji-otrok-v-oecd-in-eu-drzavah> (13.

11 Prav tam, str. 14.

2. 2019).

12 Urban BOLJKA, Mateja NAGODE in Tamara NARAT, IRSSV indeks blaginje otrok: vsebinski izzivi,

16 Andreja ČRNAK MEGLIČ in Barbara KOBAL TOMC, Uvod v situacijsko analizo, v: Položaj otrok v

metode in uporabnost, Inštitut RS za socialno varstvo, 2018, dostopno na: <https://ibo.irssv.si/

Sloveniji danes: situacijska analiza (ur. Andreja ČRNAK MEGLIČ in Barbara KOBAL TOMC), Ljubljana

IRSSV-indeks-blaginje-otrok-publikacija.pdf> (11. 2. 2019).

2017, str. 12–13.

12
Ključna dejavnika, ki vplivata na stopnjo tveganja revščine otrok, sta

posameznika predstavljajo oteževanje ali olajšanje dosegljivosti različnih

učinkovitost sistema socialnih transferjev, ki skrbijo za blaženje revščine, in

virov, skoznje se družbena neenakost lahko reproducira ali, na drugi strani,

razmere na trgu dela. Močna je povezanost med stopnjo tveganja revščine

zmanjšuje. Soodvisnost treh oblik kapitala si lahko predstavljamo kot kocko, v

ter brezposelnostjo in prekarnimi oblikami dela, posebno v gospodinjstvih z

kateri posameznik ali skupina v različnih časovnih obdobjih zavzema različne

nizko ali srednjo delovno intenzivnostjo in vzdrževanimi otroki.17 V letu 2018

položaje, pri čemer je izhodiščni položaj osebe, »habitus«, določen s socialnim

je bil delež staršev, ki so delovno neaktivni ali brezposelni, 10-%.18 Kot ranljive

statusom družine, v katero je posameznik rojen.21

skupine družin z otroki so prepoznane tudi revne zaposlene družine,

Trenutno prevladujoči način merjenja revščine v razvitih državah

priseljenske družine, družine s krediti, enostarševske družine ter družine, kjer

predstavlja merjenje relativne revščine, ki jemlje v ozir le dostopnost ekonom-

starši za svoje delo ne prejmejo plačila.19

skega kapitala osebe, se pravi dohodke in premoženje. Tak način merjenja

1.2.1 Izkušnja revščine

revščine je moč kritizirati tudi z vidika, da zaradi relativnega praga revščine, ki

Ko govorimo o socialni ogroženosti, ne razmišljamo le o materialni deprivaciji

je določen glede na povprečni dohodek v državi, meri predvsem neenakost v

osebe, vendar tudi o nedostopnosti drugih virov, preko katerih oseba

družbi. Iz istega razloga je nesmiselna tudi primerjava obsega revščine med

vstopa v družbene strukture. Francoski sociolog Pierre Bourdieu poudarja, da

državami.22 Prav zaradi vezanosti definicije na obstoj neenakosti je relativ-

je temeljni razredni razcep kapitalski, a ga razume kot skupek ekonomskega,

no revščino mogoče le zmanjševati, ne pa popolnoma odpraviti: vedno, ko

kulturnega in socialnega kapitala.20 Socialni kapital izvira iz socialnih mrež

obstaja nekdo z nadpovprečnim dohodkom, obstaja na drugi strani nekdo, ki

in posameznikove umeščenosti v le-te. Lastnosti teh omrežji lahko za

ga zaradi podpovprečnega dohodka lahko označimo kot revnega.23 Smiselno

17 Prav tam, str. 14–15.

je torej rezultate raziskav, ki revščino preučujejo na makro ravni, dopolniti z

18 Tina OSVALD ZALETELJ in Marko TOMAŽIČ, Kako smo v 2. četrtletju 2018 usklajevali delo

podrobnejšim vpogledom v izkušnje revščine. Naloga Inštituta RS za socialno

in družinsko življenje?, Statistični urad RS, 28. marec 2019, dostopno na <https://www.stat.si/
StatWeb/News/Index/8032> (2. 4. 2019).

varstvo z naslovom Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in

19 Tamara NARAT, Urban BOLJKA, Andreja ČRNAK-MEGLIČ, Polona DREMELJ, Mateja NAGODE,

nematerialni obraz revščine preko intervjujev, fokusnih skupin in anket s

Lea LEBAR in Barbara KOBAL TOMC, Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni

strokovnjaki, starši in otroki raziskuje subjektivno doživljanje revščine.

in nematerialni obraz revščine, Inštitut RS za socialno varstvo, februar 2016, dostopno na: <https://
www.irssv.si/upload2/Revscina%20in%20socialna%20izkljucenost%20med%20druzinami%20

21 Prav tam, str. 44–45.

z%20otroki_2015.pdf> (4. 4. 2019).

22 NARAT, BOLJKA, ČRNAK-MEGLIČ, DREMELJ, NAGODE, LEBAR in KOBAL TOMC, 2016, op. 19, str.

20 Srečo DRAGOŠ in Vesna LESKOŠEK, Družbena neenakost in socialni kapital, Ljubljana 2003, str.

13, 14.

43.

23 DRAGOŠ, LESKOŠEK 2003, op. 20, str. 34.
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V nadaljevanju povzemam izsledke omenjene raziskave, ki se neposredno vežejo na temo diplomskega dela.
Strokovnjaki, ki dnevno delujejo na področju družin, kot glavne

ki v revščini živijo dalj časa, pogosto vzbudi apatično vedenje in samoizključevanje iz družbe, ki vodi v začarani krog revščine.28 Poudarjajo tudi vidik
stgme, izgube dostojanstva in sramu, ki se najpogosteje kaže kot nepripravlje-

posledice revščine družin navajajo negativne učinke na področju nastanitve,

nost za sprejemanje formalnih oblik pomoči, do katerih so upravičeni.

posedovanja materialnih dobrin, osebnosti, zdravstvenega stanja, pa tudi

Pogosto se obrnejo k preživetvenim strategijam, kot so delo na črno, samo-

nasilja, alkoholizma in sramu oziroma stigme.24

zaposlitev, delo v tujini, iskanje cenejše nastanitve, skromnost, samooskrba,

Na področju posedovanja materialnih dobrin ugotavljajo

odlog plačila položnic, iskanje pomoči pri sorodnikih itd.29 Starši o formalnih

prikrajšanost predvsem pri oblačilih, obutvi, izletih in udeleževanju

oblikah pomoči v večini navajajo negativne izkušnje; denarne pomoči jim

plačljivih šolskih dejavnosti, vendar opažajo, da na izključenost otrok iz

omogočajo minimalen prihodek, mnogi zaradi zaposlitve presežejo cenzus

vrstniških omrežij pomembno vplivata značilnost okolja in otrokocentričnost

za denarno pomoč, izkušnje ob prošnjah za pomoč spremljajo občutki sramu

staršev.25 Tudi v intervjujih, opravljenih s starši, je opaziti, da je v hierarhiji

in ponižanja. Ob neformalnih oblikah pomoči, kamor sodi pomoč prijateljev

zadovoljevanja potreb pogosto na prvem mestu otrok, šele zatem potrebe

in sorodnikov, je doživljanje stigme manjše, vendar večina intervjuvancev

staršev.26 Starši običajno delujejo tako, da skušajo otroku omogočiti čim

poudari, da je njihovo neformalno omrežje majhno in v njem pogosto ni oseb,

bolj primerljive možnosti z vrstniki in jih obvarovati pred stigmo in izkušnjo

ki bi jim lahko nudile pomoč.30

revščine. Otroci dostopnost materialnih dobrin ocenjujejo kot razmeroma

1.3 PRISTOPI K POMOČI SOCIALNO OGROŽENIM DRUŽINAM V

dobro, kar je v veliki meri posledica otrokocentričnosti staršev. Z nižanjem
dohodkovnega razreda otroških dodatkov pa se veča število otrok, ki si
nekaterih dobrin ne želijo. Njihovo skromnost je mogoče razložiti s tem, da
staršev ne želijo obremenjevati z dodatnimi stroški.27
Strokovni delavci opažajo, da izkušnja revščine, predvsem pri ljudeh,

SLOVENIJI
V nalogi Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in
nematerialni obraz revščine ugotavljajo, da se relativno malo revnih družin
obrača po pomoč k centrom za socialno delo ali humanitarnim organizacijam.
V letu 2015, ko je bila raziskava izvedena, je le četrtina vprašanih poiskala take

24 NARAT, BOLJKA, ČRNAK-MEGLIČ, DREMELJ, NAGODE, LEBAR in KOBAL TOMC, 2016, op. 19, str.
42.

oblike pomoči. Le 7 % anketiranih je prejelo pakete hrane, med njimi

25 Prav tam, str. 45.

28 Prav tam, str. 46.

26 Prav tam.

29 Prav tam, str. 49.

27 Prav tam, str. 182.

30 Prav tam, str. 82–86.
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prevladujejo družine v prvem dohodkovnem razredu otroškega dodatka, torej

Pravice in prejemki, vezani na preživljanje, skrb in varstvo otrok, se

najrevnejše družine.31 Problem predstavljajo tudi birokratske omejitve sistema

osredotočajo na boljšanje materialnega položaja družin ter pomoč velikim

socialnega varstva v smislu višine cenzusov, zaradi katerih družine, ki potrebu-

družinam ter družinam z otroki, ki potrebujejo posebno nego.35

jejo pomoč, izpadejo iz sistema pomoči, zaradi varstva osebnih podatkov pa
32

je oteženo tudi povezovanje med različnimi institucijami.

V nadaljevanju so

predstavljene formalne oblike pomoči, ki so trenutno vzpostavljene v
slovenskem prostoru.
1.3.1 Oblike pomoči Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti
1.3.1.1 Starševsko varstvo in prejemki
Finančni prejemki in posebne pravice, ki se vežejo na višanje kakovosti
življenja družin, so urejeni z zakonom o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih. Glede na trajanje jih delimo na tiste, vezane na rojstvo in otrokova
zgodnja leta, ter na pravice in prejemke, vezane na preživljanje, skrb in varstvo
otrok. Pravice in prejemki prve skupine skrbijo predvsem za usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja, s ciljem manjšanja razlik med moškimi in
ženskami na trgu dela ter enakovrednega porazdeljevanja obveznosti glede
nege in varstva otroka.33 Kljub temu ostaja neenakost velika, v letu 2018 so

1.3.1.2 Socialno varstvo družine
V primeru da si družina sama ne more zagotoviti socialnega varstva, je
upravičena do pravic iz nacionalnega programa socialnega varstva. Sistem je
namenjen zagotavljanju primerljive kakovosti življenja vsem posameznikom in
družinam, hkrati pa teži k vzpostavljanju večje družbene kohezije in socialne
vključenosti. Storitve socialnega varstva lahko preko lažjega usklajevanja
poklicnega in družinskega življenja pripomorejo k manjšanju plačne in
pokojninske vrzeli med moškimi in ženskami ter ohranjanju ekonomske
neodvisnosti žensk.
V okviru programa se izvajajo sledeče storitve: pomoč družini za dom,
pomoč na domu, socialni servis, mreža programov za otroke in mladostnike/
ce, program za žrtve nasilja v družini, psihosocialna pomoč otrokom, socialno
vključevanje Romov …36
1.3.1.3 Programi v podporo družini

bile, zaradi nege otrok v 84 % odsotne z dela ženske. Razlike ostajajo tudi v

Programi v podporo družini zagotavljajo različne oblike podpore z ozirom

trajanju odsotnosti, največ žensk je bilo odsotnih 1–2 leti, največ moških pa

na vse večje pritiske in tveganja, ki so jih družine deležne v sodobni

manj kot 6 mesecev.34

družbi. Programi so usmerjeni v preventivno delovanje in temeljijo na

31 Prav tam, str. 87, 167, 189.

zmanjševanju socialne izključenosti, izboljšanju položaja ranljivih skupin ter

32 Prav tam, str. 57, 58.
33 Resolucija 2018, op.10, str. 34–45.

35 Resolucija 2018, op 10, str. 34–45.

34 OSVALD ZALETELJ in TOMAŽIČ, op. 18.

36 Prav tam, str.57–61.
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nižanju neenakosti v družbi. Programe izvajajo različna društva in nevladne

stvari pripeljati, jih na drugi strani priti iskat, hkrati pa mora nekdo skrbeti za

organizacije, v večini so brezplačni, financirani so delno ali v celoti na podlagi

upravljanje z izdelki znotraj skladišča.

javnih razpisov. Ključni del programov v podporo družini obsegajo centri

O stanju izdelkov, ki jih prejmejo, povejo, da se je v zadnjih letih

za družine, ki v lokalnih okoljih zagotavljajo prostor za druženje in izvajanje

kultura na tem področju izboljšala. Izdelki za majhne otroke so v dobrem

različnih aktivnosti, namenjenih otrokom, mladim in družinam. Zagotavljajo

stanju, večji problem je pri izdelkih za starejše otroke. Včasih so stvari, ki jih

tudi občasno varstvo, informacije in vsebine za krepitev starševskih

prejmejo, v tako slabem stanju, da jih morajo zavreči (o istem problemu

kompetenc ter izboljšanje izboljšanje odnosov in komunikacije v družinskem

poročata tudi Karitas in Rdeči križ).

okolju. V letu 2017 je MDDSZ sofinanciralo 11 programov vsebin centrov za
družine.37
1.3.2 Oblike pomoči iz strani humanitarnih in nevladnih organizacij
H kvaliteti življenja družin pomembno pripomore delo humanitarnih in
nevladnih organizacij, ki so v zagotavljanju pomoči bolj fleksibilne in hitre.
Da bi spoznala delovanje humanitarnih organizacij v Sloveniji, sem
izvedla intervju z generalno sekretarko Zveze prijateljev mladine Slovenija,
Bredo Krašna. ZPMS predstavlja krovno organizacijo, ki povezuje preko 100
društev, ki na različnih območjih delujejo kot samostojne pravne osebe.
Družinam v stiski zagotavljajo materialno pomoč, štipendije za dijake,
organizirajo letovanja …
Zanimal me je predvsem program zbiranja oblačil in drugih izdelkov,
namenjenih otrokom. Opažajo, da družine največkrat zaprosijo za tako obliko
pomoči v otrokovih prvih letih.

1.4 SPLOŠNI PREGLED OTROKOVIH POTREB
S hitrim telesnim in kognitivnim razvojem otroka v prvih letih življenja se
hitro spreminjajo tudi njegove potrebe in potrebe staršev. Preko pogovorov
s starši,38 pregleda otrokovih potreb in otroške opreme na slovenskem trgu
sem pripravila nabor nujnejših proizvodov, ki jih starši in otrok potrebujejo
v različnih fazah otroštva.39 Izdelke sem razvrstila v naslednje: kategorije:
oblačila in obutev, igrače, hranjenje, previjanje, umivanje, spanje, prenašanje/
prevažanje, varnost, hobiji, šolske potrebščine in ostali izdelki. Po okvirnem
času uporabe sem jih razvrstila na tri obdobja: ob rojstvu, v predšolskem
obdobju in v času osnovnošolskega izobraževanja. Kasneje sem vsakemu
izdelku pripisala natančnejši čas uporabe ter okvirno ceno na podlagi
ponudbe trgovin Baby Center in Pikapolonica.
Iz nastalega seznama je razvidno sledeče:
Univerzalnost otrokovih potreb v prvih letih življenja: To posebej velja

Program predstavlja problem predvsem z vidika, da mora nekdo
38 5 pogovorov v februarju in marcu 2019.
37 Prav tam, str. 27–31.

39 Celoten seznam v prilogi.
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za izdelke, ki jih otrok in starši potrebujejo ob rojstvu. V predšolskem obdobju

otrokom podari otroško opremo družini z mlajšim otrokom. Takšne izmenja-

so nekatere potrebe še enake vsem otrokom, vendar se njihova zanimanja

ve so smiselne predvsem med družinami z manjšim starostnim razkorakom

že razlikujejo. V obdobju osnovnošolskega izobraževanja otrokove potrebe in

otrok. Izdelki lahko na ta način potujejo skozi več krogov izmenjav v času, ko

želje postanejo veliko bolj specifične. Vežejo se na različne hobije, zanimanja,

so še sodobni in jih starši oz. otroci uporabljajo z veseljem. Tak način izmenja-

priljubljene motive, okolje, v katerem otrok prebiva …

ve je lahko zelo uspešen, vendar le za družine, ki imajo v ožjem krogu

Cene izdelkov: Ob pregledu cen izdelkov na trgu je opaziti velike

prijateljev ali znancev nekoga, ki jim izdelke podari, oz. nekoga, ki le-te

cenovne razpone predvsem pri vozičkih, avtosedežih in ležiščih, kjer razlike

potrebuje, ko jih sami ne uporabljajo več. Družina, ki ima v svojem krogu

med najcenejšimi in najdražjimi izdelki variirajo do nekaj sto evrov. V večini

znancev najstarejšega otroka lahko odrabljene izdelke le podari naprej, sama

primerov je cena odraz kvalitete izdelka.

pa je prisiljena v nakup ali iskanje izdelkov preko drugih kanalov. Možnosti za

Čas uporabe večine izdelkov je krajši od dveh let. Glede na visoke
standarde, ki jih morajo izdelki za otroke dosegati, je njihova življenjska doba v
običajnih okoliščinah daljša.

1.5 PONOVNA RABA

vključitev v tak sistem izmenjave so torej pogojene z lastnostmi socialnih mrež
staršev.
Prodaja preko kanalov za male oglase: kot so Bolha in Letgo, Podarimo.
si ... Vsi oglasniki imajo vzpostavljen prostor za objavo oglasov o prodaji/
oddaji otroške opreme. Iskanje izdelkov tu poteka preko iskalnega niza, zaradi

1.5.1 Prakse ponovne rabe otroške opreme v Sloveniji

česar oglasi pogosto ostanejo spregledani zaradi različnih poimenovanj oz.

V Sloveniji opazimo tri prevladujoče načine izmenjave otroške opreme za

naslavljanja oglasov. Hkrati tako iskanje zahteva več vloženega časa, saj se

ponovno rabo. Večinoma gre za enosmerne izmenjave oz. podarjanje in

manjši izdelki prodajajo posamično. Na portalu Bolha pod kategorijo ‘Vse za

prodajo. Od nekdaj nam je znana izmenjava izdelkov med prijatelji, znanci in

otroka’ najdemo več kot 60.000 izdelkov, ob iskanju otroškega vozička imamo

širšo družino, v zadnjem času pa se izmenjave dogajajo v veliki meri tudi preko

na voljo več kot 2.000 oglasov. Problem takega sistema predstavljata tudi

internetnih oglasnikov in družbenih omrežij. Posebna platforma za izmenjavo

omejitev časa objave in objave izdelkov, ki so že oddani. Trud, ki ga iskanje in

otroške opreme pri nas še ni vzpostavljena. Iskanje rabljenih izdelkov je zato

oddajanje zahtevata znotraj forme malih oglasov, je pogosto prevelik, da bi

oteženo zaradi razpršenosti znotraj različnih kanalov.

bila uspešna tudi izmenjava manjših izdelkov.

Izmenjava med prijatelji, znanci in družinskimi člani: Gre za enkraten
ali trajen dogovor med dvema družinama, pri čemer družina s starejšim
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Slika 1: Kategorije izdelkov za otroke na Bolhi.

Slika 3: Kategorije izdelkov za otroke na

Slika 4: Objave izdelkov na Letgo.

Slika 2: Objave izdelkov na Bolhi.

Letgo.
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Prodaja in podarjanje preko Facebook skupin: Prodaja in podarjanje preko
Facebook skupin, kot so ‘Vse za fantke’, ‘Otroške stvari od A do Ž’, ‘Vse za
otroke’… Vse več takih skupin nastaja na podlagi pobude staršev. Običajno
gre za zaprte skupine z okvirno postavljenimi pravili. Skrbnik skupine skrbi za
sprejemanje novih članov in izločanje kršiteljev. Facebook predstavlja prostor,
kjer se dnevno zadržujemo; poleg tega prejemamo obvestila za nove objave
v skupinah, kar olajša sledenje objavam, brez da bi morali obiskati specifično
stran le z namenom iskanja rabljenih izdelkov. Taka forma je torej bolj
primerna, ko nas v splošnem zanima izmenjava otroške opreme, kadar iščemo
nek specifičen izdelek, ki ga potrebujemo hitro, pa ga tu težje najdemo.

Slika 6: Posnek zaslona s Facebook strani za izmenjavo otroške opreme.

1.5.2 Navade in izkušnje uporabnikov
Da bi dobila vpogled v navade in izkušnje uporabnikov z obstoječimi načini
izmenjave otroške opreme, ki jih trenutno poznamo v slovenskem prostoru,
sem izvedla kratko anketo.
Cilj ankete je bil izvedeti, na kakšne načine starši izmenjujejo otroško
opremo, kaj jim pri obstoječih načinih izmenjave predstavlja težave in kako
pomembno jim je v zameno za odrabljene izdelke prejeti plačilo.
Anketa je bila razposlana preko družbenega omrežja Facebook,
znotraj skupin za izmenjavo otroške opreme, skupin, ki povezujejo starše
nasploh, ter deljenja preko zasebnih sporočil.

Slika 5: Posnetek zaslona s Facebook strani za izmenjavo otroške opreme.
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REZULTATI ANKETE40

Na vprašanje »kaj vas moti pri trenutnih kanalih za izmenjavo otroške
opreme?« 18 oseb ni odgovorilo, 2 osebi sta odgovorili, da ju ne moti nič, 4

Obdobje zbiranja podatkov:

osebe pa izkušenj s kanali za izmenjavo otroške opreme nimajo ali jih ne

od 27. 3. do 4. 5. 2019

spremljajo. Ostali odgovori so sledeči:

Anketo je izpolnilo:

»Premalo oglaševanja.«

31 oseb
Izmed anketiranih oseb nihče ni spadal v skupino materialno ogroženih družin. Le ena
oseba je imela izkušnje s humanitarno organizacijo. Iz ankete torej ne moremo

»Da bi lahko bile nekatere bolj iskrene, če je oblačilo z madeži, pač ne
		

moreš napisat, da je super ohranjeno.«

»Razpršenost.«

sklepati o razlikah v navadah materialno ogroženih in neogroženih družin.

»Neresnost kupcev.«
Vprašanje »kaj storite z otroško opremo, igračami in oblačili, ki jih

»Predvsem nepreglednost in velika količina slabo ohranjenih stvari.«

vaši otroci prerastejo?« je omogočalo izbiro med več odgovori. 28 oseb (90

»Premalo jih je.«

%) izdelke podari sorodnikom in prijateljem. 11 oseb (35 %) podari izdelke

»Da je vsega preveč, tisti, ki bi morda res rabili, pa se ne izpostavijo.«

humanitarnim organizacijam, 9 oseb (29 %) pa izdelke proda. Le ena oseba je
Ob vprašanju »kaj vam je pomembnejše? A) prodati stvari, ki jih ne

izbrala odgovor, da izdelke zavrže.

potrebujem več za denar ali B) zamenjati stvari, ki jih ne potrebujem več za stvari,
podarim prijateljem ali sorodnikom

28 oseb

ki jih potrebujem« « je odgovor A izbralo 10 oseb (33 %), odgovor B pa 20 oseb
(67 %). Ena oseba na to vprašanje ni podala odgovora.

podarim humanitarnim organizacijam
prodam
drugo
zavržem / ‘pospravim na podstrešje’

40 Celotni rezultati ankete v prilogi.

11 oseb
9 oseb
‘pomembnejše mi je prodati

33 % stvari, ki jih ne potrebujem več za denar’

2 osebi
1 oseba

‘pomembnejše mi je zamenjati
stvari, ki jih ne potrebujem več za stvari,
ki jih potrebujem’

67 %
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Odoločim se za nakup
manjši izdelki se ne zdijo vredni truda
zadržki do rabljenih izdelkov
slabe izkušnje iz preteklih izmenjav
pomankanje časa

1.5.2.1 Trenutna uporabniška pot ob oddaji in iskanju
izdelkov za otroke

POTREBUJEM IZDELEK ZA OTROKA
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Izdelek zavržem

IZDELKA NE POTREBUJEM VEČ, GA ŽELIM ODDATI
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1.5.3 Primeri dobrih praks na področju otrok, družin in izmenjave 		

KIDWI

izdelkov iz tujine

Lokacija: Francija
Namen: izmenjava varstva, organiziranje skupnih aktivnosti

WHIRLI

Spletna platforma za organiziranje druženj, aktivnosti in varstva otrok.

Lokacija: Združeno kraljestvo

Omogoča povezovanje med starši, ki nimajo dovolj časa za aktivno preživljanje

Namen: Knjižnična izposoja igrač

prostega časa z otroki, s starši, ki imajo več prostega časa in lahko ponudijo

Spletna platforma za knjižnično izposojo igrač omogoča mesečno naročnino

organizirane aktivnosti za otroke tudi drugim družinam.

na enega izmed treh velikosti paketov igrač. Paketi se razlikujejo po

Na Kidwijevi spletni strani najdemo zemljevid staršev, ki v lokalnem

številu žetonov, s katerimi uporabniki razpolagajo v enem mesecu. Vsi paketi

okolju ponujajo aktivnosti za otroke. Tu se starši obeh skupin lahko

omogočajo brezplačno pošiljanje; igrače je mogoče vrniti v škatli, v kateri so

dogovorijo za srečanje in skupne aktivnosti ter posamezno aktivnost, ki jo je

dostavljene, saj ima le-ta nalepko z vnaprej plačano poštnino.

otrok obiskal, tudi ocenijo.

Vrednotenje igrač za izposojo poteka po principu 1 funt = 1 žeton.

Kidwi preko izmeničnega varstva spodbuja medsebojno pomoč med

Izposoja deluje na način, da otrok mesečno na Whirlijevi spletni strani izbere

družinami, hkrati pa širi otrokov krog prijateljev in dostop do različnih

vsebino paketa, ki ga bo prejel po pošti. Igrače lahko otrok obdrži za daljši čas,

dejavnosti.42

vendar storitev spodbuja mesečno izmenjavo. Vsakič, ko otrok igrače vrne, se
na njegov račun vrne število žetonov v vrednosti vrnjenih igrač.
Podjetje stroške obratovanja, čiščenja igrač in razvoja storitve krije z
naročninami – z večanjem skupnosti se veča tudi njihov zaslužek. Načrtovana
je razširitev storitve z možnostjo, da otrok za žetone zamenja tudi svoje igrače,
ki bodo postale del Whirlijeve zbirke ali bodo podarjene humanitarnim
organizacijam.41

42 Kidwi, Kidwi, dostopno na <http://kidwi.com/page/content/our-mission/> (20. 4. 2019) in Gerda
VAN DAMME, The sharing economy as a children’s game, Dream machine, 15. marec 2017, dostop-

41 Whirli, Whirli, dostopno na https://whirli.com/ (18. 4. 2019).

no na <http://www.dreammachine.be/2017/03/15/kids-and-the-sharing-economy/> (20. 4. 2019).
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APPYTOY
Lokacija: Irska
Namen: Izmenjava igrač
Ukinjeno 2019
Appytoy je mobilna aplikacija za izmenjavo igrač. Posebnost Appytoya je v
načinu izmenjave; menjave namreč niso vezane na nakup in prodajo, temveč
gre za direktno izmenjavo izdelka za izdelek. Vsaka igrača znotraj aplikacije
prevzame vrednost 1 žetona in se lahko zamenja s katerokoli igračo.
Uporabniki, ki nimajo igrač za izmenjavo, a se vseeno želijo pridružiti menjavi,
lahko žeton kupijo za simbolično ceno43
Razlogi za ukinitev: Na Irskem so velike družine običajne, igrače ostanejo v družini, dokler jih zadnji otrok ne preraste, zato so igrače, ki jih oddajo
pogosto obrabljene, dražje igrače pa raje prodajo. Poleg tega se zdijo igrače
premajhne, da bi ljudje vložili čas v njihovo menjavo.44

43 Appytoy, Appytoy, dostopno na <http://appytoy.com/> (20. 4. 2019) in Olive KEOGH, When preloved toys join the sharing economy, The Irish Times, 5. oktober 2017, dostopno na <https://www.
irishtimes.com/business/technology/when-pre-loved-toys-join-the-sharing-economy-1.3238512>
(20. 4. 2019).

44 Iz intervjuja z ustanoviteljico Appytoy-a, Ekaterino Kislovo.
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V procesu analize revščine v Sloveniji se je izkazalo, da družine v stiski iščejo
aktivne preživetvene strategije in se raje obračajo k neformalnim oblikam
pomoči. Problem pri iskanju pomoči predstavljajo ožje socialne mreže, ki pa
niso skupne le materialno ogroženim osebam. Ker so otrokove materialne
potrebe, vsaj v zgodnjih letih, pretežno univerzalne, je smiselno razmišljati o
možnih povezavah med vsemi družinami, ne glede na družbeni razred. Z
omogočanjem enakovrednega vključevanja družin je mogoče zmanjšati tudi

2 SINTEZA
2.1 Oblikovalska izhodišča

stigmo in negativne občutke ob iskanju produktov, ki jih družina potrebuje.
V slovenskem prostoru že obstajajo številne iniciative za vzpostavitev
učinkovitega načina izmenjave otroške opreme, vendar se dogajajo znotraj
obstoječih družbenih omrežij in kanalov za male oglase. Kljub temu da so
starši naklonjeni blagovni menjavi, se izmenjave (razen izmenjav med
sorodniki in prijatelji) v večini dogajajo v obliki prodaje. Predpostavljam, da je
temu tako predvsem zaradi pomanjkanja ustrezne platforme.
Glede na prepoznane probleme sem se odločila, da se osredotočim
na vzpostavitev platforme za izmenjavo otroške opreme, ki bo povezovala
družine na splošno, a hkrati odgovarjala na potrebe in zmožnosti materialno
ogroženih družin. Zaradi narave otrokovih potreb v zgodnjih letih otroštva
sem se odločila, da se osredotočim na izdelke, namenjene otrokom do začetka
osnovnošolskega izobraževanja.
V nadaljevanju so predstavljena oblikovalska izhodišča, ki temeljijo na
sintezi zbranih podatkov in predstavljajo podlago za načrtovanje omenjene
platforme.
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2.1 OBLIKOVALSKA IZHODIŠČA
Ciljni uporabnik

Družbeni vpliv

Starši otrok do začetka osnovnošolskega izobraževanja.

Manjšanje stigme, širjenje socialne mreže staršev in odpiranje

Vključevanje mora biti omogočeno tudi družinam, ki se na

možnosti za vzpostavljanje novih poznanstev. Spreminjanje

starševstvo še pripravljajo. Poseben poudarek je na lažjem

vrednotenja izdelkov za izmenjavo.

vključevanju socialno ogroženih družin.

Estetska izhodišča
Funkcionalne zahteve
Poudarek je na uporabniški izkušnji, rešitev naj omogoča
preprosto uporabo in zmanjša vloženi čas uporabnika.
Izmenjave naj ne temeljijo na uporabi denarja, vseeno morajo
ostati pravične. Omogočena naj bo preprosta izmenjava
manjših izdelkov.

Stroškovna izhodišča
Rešitev mora biti za uporabnike brezplačna. Poiskati je
potrebno vir financiranja, ki bo omogočal razvoj in trajno
vzdrževanje ter ohranjal brezplačnost uporabe. Izogibanje
klasičnim trženjskim pristopom.

Likovnost zasnovane rešitve naj odraža ‘brez razrednost’,
s svojo estetiko naj ne izkazuje namenjenosti specifičnemu
družbenemu sloju. Naj bo vizualno nevtralna in s tem ustreza
široki ciljni publiki.
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Zaznani problemi

Cilji

Kratek čas uporabe za relativno drage izdelke, še osebno v otrokovih prvih

Omogočiti čim več krogov izmenjav v času, ko so izdelki še sodobni.

letih življenja.

Pri nas še ni vzpostavljen poseben kanal za izmenjavo izdelkov za otroke.

Vzpostavitev kanala za izmenjavo otroške opreme, poudarek na izboljšanju

Izmenjave so razpršene, umeščene v družbena omrežja in platforme za

uporabniške izkušnje. Način iskanja izdelkov naj odgovarja na obstoječe

male oglase, ki imajo veliko prostora za izboljšave.

potrebe uporabnikov in se izogne ustvarjanju novih želja. Rešitev naj
omogoča preprosto izmenjavo manjših izdelkov.

Trenutno se večina izmenjav dogaja na podlagi prijateljstev ali prodaje. Tu

Razširiti strukturo izmenjav med sorodniki in prijatelji na način, da bo

imajo socialno ogrožene družine neenake možnosti za dostop do izdelkov.

omogočala vključevanje družin ne glede na predhodna poznanstva.

Osebe v stiski, ki nimajo znancev pri katerih bi poiskale pomoč se trenutno

Rešitev naj bo za uporabnike brezplačna, predstavlja lahko obliko

lahko obrnejo le na formalne oblike pomoči, tu so prisotni občutki sramu

preživetvene strategije, ki omogoča vključevanje tudi družinam, ki še

in stigma. Znotraj formalnih oblik pomoči ni omogočeno povezovanje med

nimajo izdelkov za izmenjavo. Spodbuja naj povezovanje med družinami,

družinami.

a hkrati zagotavlja določeno mero anonimnosti.

Izdelki, ki jih prejmejo humanitarne organizacije, so pogosto slabo

Rešitev naj spodbuja izmenjavo kvalitetnih, ohranjenih izdelkov.

ohranjeni.
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3 RAZVOJ KONCEPTA IN NAČTOVANJE
3.1 Oblika storitve
3.2 Struktura menjav in menjalno sredstvo
3.3 Uporabniška izkušnja
3.4 Testiranje delovnega prototipa
3.5 Grafična podoba
3.6 Financiranje
3.7 Struktura aplikacije

Slika 7: Skice in ekrani testnega prototipa.
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3.1 OBLIKA STORITVE
V začetku sem razmišljala o načrtovanju storitve, ki se dogaja v fizičnem
prostoru, vendar se je kasneje kot primernejša forma izkazala mobilna
aplikacija; predvsem zaradi stroškov, ki jih predstavljata prostor in čas oseb,
ki storitev izvajajo. Z mobilno aplikacijo je omogočen pregled izdelkov, ki so
na voljo, in sklepanje dogovorov z manj vloženega časa in obiska specifičnih
lokacij. V fazi fizične izmenjave je omogočen stik med družinami in na ta način
tudi širjenje poznanstev znotraj lokalnega okolja.

3.2 STRUKTURA MENJAV IN MENJALNO SREDSTVO

$

Trenutni potek izmenjav

Shema trenutnega poteka izmenjav
V raziskovalnem delu se je izkazalo, da je forma izmenjav med prijatelji in

DRUŽINA 1

DRUŽINA 2

starost otroka: >x

starost otroka: x

DRUŽINA 1

DRUŽINA 2

sorodniki med najbolj priljubljenimi in je iz več vidikov tudi najbolj učinkovita.
Zato sem začela razmišljati o možnostih za razširitev te strukture na način,

Želeni potek izmenjav

da bo omogočala menjave ne le med dvema družinama, vendar v mreži vseh

Shema želenega poteka izmenjav

vključenih družin. Na tej točki sem se odločila za vpeljavo menjalnega sredstva

oz. žetona, ki omogoča, da odrabljen izdelek predaš eni osebi, sam pa prejmeš
izdelek, ki ga potrebuješ, od nekoga drugega. V začetku sem vrednost žetona
določila na način, da se vsi večji/dražji izdelki izmenjajo za en žeton, manjši
izdelki pa se združujejo v pakete, ki so prav tako zamenljivi z enim žetonom.

DRUŽINA 6

DRUŽINA 4

DRUŽINA 5

DRUŽINA 3

Shema 2: Trenutni in želeni potek izmenjav.
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3.3 UPORABNIŠKA IZKUŠNJA
V naslednji fazi sem se začela ukvarjati

Nujne spremembe načina delovanja obstoječih

Sprejmem kot uspešno rešeno in prevzamem

z uporabniško izkušnjo. Želela sem

kanalov za izmenjave

od obstoječih kanalov za izmenjave

Iskanje in vnašanje preko ključnih besed – daljši proces

Predogled objave znotraj aplikacije Letgo.

rešiti čim več težav, ki jih predstavlja
uporaba obstoječih sistemov za
izmenjave izdelkov. Da bi poenostavila
način vnašanja povpraševanj in ponudb,
zmanjšala število spregledanih objav
in čas, porabljen za iskanje izdelkov,
sem natančno definirala kategorije
in podkategorije izdelkov. Vsak

iskanja, uporabljamo različna poimenovanja za izdelke.

Ohlapno postavljene kategorije izdelkov – zahtevajo

Možnost ogleda profila uporabnika in možnost ‘sledi

dodatno možnost iskanja preko ključnih besed, prikažejo

uporabniku’ znotraj aplikacije Letgo se preoblikuje

se nam tudi izdelki, ki ne ustrezajo našim potrebam.

za kontekst načrtovane aplikacije.

Omogočajo le pregled izdelkov, ki so trenutno na voljo –

Selekcija po regiji objave, ki jo uporablja večina

ne obveščajo nas o novih objavah, ki bi ustrezale našemu

kanalov za izmenjave, se preoblikuje za kontekst

iskanju.

načrtovane aplikacije.

Ocenjevanje uporabnikov poteka enosmerno – ocenjuje-

Klepet znotraj aplikacije za dogovarjanje o

mo le uporabnike, ki so nam izdelek oddali, pomembno

izmenjavah.

vnos potrebe ali ponudbe je preko
določenih kategorij mogoče natančno
definirati. S tem je omogočeno, da
aplikacija prepozna ujemajoče objave in
uporabnika o njih obvešča.

pa je tudi vedenje uporabnika, ki je izdelek prejel.

Zastaranje objave – potreben ponovni vnos.

Posamične objave za manjše izdelke.
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Razumevanje zaporedja nalog se je v večini testov izkazalo za šibko.

3.4 TESTIRANJE DELOVNEGA PROTOTIPA45

Napake so se dogajale predvsem ob oddaji ocene. Zaporedje se zdi smiselno,
Na tej točki sem pripravila testni prototip aplikacije, ki ga je testiralo 8 oseb

a je potrebno vzpostaviti formo, ki uporabnika skozi proces izmenjave vodi na

različnih profilov.

intuitivni ravni (glej ekrane 2, 3, 4 in 5).

Preko testov je potekalo ocenjevanje:

Ekran 2:

DOMAČI ZASLON

1. koncepta:

2. uporabniške izkušnje:

- razumljivost koncepta,

- razumevanje besedil in ikon,

- smiselnost koncepta,

- razumevanje zaporedja nalog,

1

Ekran 1:

DODAJANJE
PONUDBE ali POVPRAŠEVANJA

- razumevanje kategorij,

1

žeton

- občutek zmedenosti ob uporabi.

žeton

Več ocenjevalcev je izpostavilo, da bi se zdelo smiselno vrednotiti dražje
izdelke z več žetoni, želeli bi si tudi bolj odprtega pregleda objav (v testni fazi

0 /10

Brezplačni žeton ob 10. izmenjavi

Brezplačni žeton ob 10. izmenjavi

so se iskalcu izdelka prikazale le objave, ki se natančno ujemajo z vnosom
iskalca). Razumljivost koncepta se je izkazala kot dobra.

		

Iščem

Na področju razumevanja besedil so se pojavile napake zaradi
nejasnosti izrazov ‘povpraševanje’ in ‘ponudba’ (glej Ekran 1), ki jih je smiselno
nadomestiti z besedama ‘iščem’ in ‘oddam’.

Oddam
Iščem

UJEMAJOČE OBJAVE

UJEMAJOČE OBJAVE

Ležišča / posteljica / z vzmetnico
Objavi ponudbo
Ležišča / posteljica
/ z vzmetnico

JohnDoe

Objavi povpraševanje

Izmed uporabljenih ikon se je kot nejasna izkazala ikona za izmenjave
(glej Ekran 2), posledično je več oseb imelo težave pri dostopu do čakajočih in

Oddam

opravljenih izmenjav.

Ikona za izmenjave
45 Celotni rezultati testiranj v prilogi.

JohnDoe

0 /10
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Noben izmed ocenjevalcev ni izpostavil občutka zmedenosti
ob uporabi prototipa, uporabljene kategorije izdelkov so se zdele vsem
ocenjevalcem razumljive.

Shema 3: Ekrani
testnega prototipa z označenimi
potrebnimi spremembami.

Ekran 3:

PREGLED UJEMAJOČE OBJAVE
Ležišča / posteljica / z vzmetnico

Ekran 4 in 5:

PREGLED ČAKAJOČIH OBJAV IN OPRAVLJENIH IZMENJAV

Goriška

opravljene
izmenjave

JohnDoe
Opis izdelka

Fotograﬁja izdelka ob
predogledu objave

Število ujemajočih
objav je lahko veliko, na
domačem zaslonu bi
postale nepregledne.
Objave z ujemanjem
morajo biti razvrščene
tako, da je njihov
pregled enostaven in
hiter. Prostor na
domačem zaslonu je
bolj smiselno
nameniti obvestilom o
novih ujemanjih in
novih sporočilih.

Excepteur sint occaecat cupidatat non
proident, sunt in culpa qui officia deserunt
mollit anim id est eopksio laborum. Sed ut
perspiciatis unde omnis istpoe natus error sit
voluptatem accusantium doloremque eopsloi
laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa

zavrni
ponudbo

oddaj
žeton

Bolj jasna hierarhija in preglednost informacij

MOJE ČAKAJOČE OBJAVE
Ležišča / zibka
Jaz

čakajoče
objave
OPRAVLJENE IZMENJAVE
Izdelki za previjanje / previjalna miza
Jaz

podaj
oceno

Razporeditev gumbov in
informacij naj sledi poteku
izmenjave

Ob večjem številu objav se zmanjša
preglednost. Forma mora omogočati lažji
pregled objav.
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Ikone

3.6 GRAFIČNA PODOBA
Barve
PRIMARNE BARVE
Bela

Svetlo siva

Temno modra

Rumena

Zelena

Gumbi
gumb
R 255

R 210

R 31

R 215

R 47

G 255

G 210

G 120

G 197

G 158

B 255

B 210

B 174

B 70

B 99

Svetlo rumena

Svetlo zelena

SEKUNDARNE BARVE
Temno siva

Svetlo modra

Znak
Tipografije

PT Sans regular
PT Sans bold

gumb
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dodaj žeton /
info kje ga dobim

3.7 STRUKTURA APLIKACIJE

registracija

nimam žetona

Shema 4: Drevesna struktura poteka aplikacije.

oddam povpraševanje
oddajam

specifikacija preko izbire kategorij

registracija
prijava

prijava

oddam ponudbo

čakam na ujemanje

specifikacija preko izbire kategorij

obvestilo o ujemanju
čakam na ujemanje
pregled ponudbe in ponudnika
ne pride do dogovora

prejmem sporočilo

me zanima

komunikacija, dogovor o izmenjavi

me ne zanima

pošljem sporočilo ponudniku

izmenjava

možnost prijave uporabnika

prejmem žeton

oddam žeton

ocena osebe

ocena osebe in izdelka
ne pride do izmenjave

opravljene izmenjave

opravljene izmenjave

možnost prijave uporabnika

iščem
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3.8 FINANCIRANJE
Ker se načrtovana rešitev osredotoča na reševanje problemov socialno
ogroženih družin, je možna izvedba znotraj obstoječih nevladnih organizacij,
ki delujejo na področju družin ali se ukvarjajo s problematiko revščine. Take
organizacije imajo možnost za pridobitev finančnih sredstev iz evropskih
razpisov. Izvedba načrtovane storitve lahko predstavlja del programa
take organizacije ali dopolnitev oz. nadomestilo obstoječih programov
humanitarnih organizacij, ki se ukvarjajo z zbiranjem in razdeljevanjem
izdelkov materialno ogroženim družinam.
V raziskovalni fazi diplomskega dela so bili prepoznani negativni
občutki uporabnikov ob prošnjah za pomoč pri humanitarnih organizacijah,
izpostavljeni so bili tudi problemi, ki jih tak program predstavlja za same
humanitarne organizacije. Načrtovana storitev lahko predstavlja bolj
vključujoč nadomestek takih programov in hkrati zmanjša logistične in
časovne obremenitve za izvajalca programa.
Znanje, izkušnje in vzpostavljeni prostori delovanja, ki bi jih ob takem
sodelovanju doprinesle organizacije, ki dnevno delujejo na področju družin in
zmanjševanja revščine, bi lahko rezultirali v nadaljnjo razširitev in nadgradnjo
načrtovane rešitve.
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4 PREDSTAVITEV REŠITVE
4.1 Registracija in prijava
4.2 Domači zaslon
4.3 Dodajanje žetona
4.4 Vnos objave o iskanju ali oddaji izdelka
4.5 Izbira izdelka, komunikacija, izmenjava in 		
ocenjevan je izmenjav
4.6 Zavrnitev izdelka
4.7 Pregled opravljenih izmenjav

Slika 8: Predstavitev rešitve.
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Rešitev predstavlja aplikacijo, ki omogoča preproste izmenjave izdelkov za

tako ne omogoča pregleda vseh ponudb, vidne so le objave, ki odgovarjajo na

otroke. Izmenjave potekajo na način, da se izdelek zamenja za žeton, ki ga je

vnesene potrebe ali ponudbe. Na ta način je omogočeno enostavno in hitro

mogoče znotraj aplikacije unovčiti ob izmenjavi drugega izdelka. Žeton torej

iskanje izdelkov, ki jih oseba potrebuje, z izogibanjem ustvarjanja novih želja.

predstavlja menjalno sredstvo, ki ga je možno pridobiti preko izmenjave
izdelka (ko je uporabnik v vlogi ponudnika), kot nagrado ob deseti opravljeni
izmenjavi ali preko različnih kanalov, ki omogočajo vključevanje družinam, ki

OSEBA, KI ŽELI ODDATI IZDELEK

OSEBA, KI IŠČE IZDELEK

izdelkov za izmenjavo še nimajo; v tem primeru žeton predstavlja kodo, ki se
preko vnosa pretvori v žeton znotraj aplikacije (več o žetonu v poglavju 4.3).

UJEMANJE

vnos potrebe

vnos ponudbe

Uporabniški vmesnik omogoča vnos objave o iskanju ali oddaji
izdelka. Ob ujemanju ponudbe in potrebe prejme opozorilo iskalec izdelka,
ki nabor ujemajočih ponudb pregleda, izbere izdelek, ki ga želi, in kontaktira

pregled ponudbe

ponudnika. Znotraj aplikacije se osebi dogovorita za izmenjavo. Ob srečanju
ponudnik preda izdelek iskalcu, ki mu v zameno preda žeton (več o procesu
komunikacije in izmenjave v poglavju 4.5). Prejeti žeton lahko uporabnik
unovči kot menjalno sredstvo pri naslednji izmenjavi, ko je sam v vlogi iskalca
izdelka.
Po opravljeni izmenjavi iskalec poda oceno prejetega izdelka in

IZMENJAVA

uporabnika, ki mu je izdelek predal. Ponudnik poda oceno uporabnika, ki je
izdelek prejel. (več o oceni v poglavju 4.5)
Vsak vnos objave o iskanju ali oddaji izdelka poteka preko natančne

ocena uporabnika in izdelka

ocena uporabnika

specifikacije potrebe oz. ponudbe, ki poteka preko izbire kategorij in
podkategorij (kategorije so predstavljene v poglavju 4.4). Tak vnos omogoča,
da aplikacija prepoznava ujemajoče objave in o ujemanjih obvešča
uporabnike, tudi, ko ob vnosu potrebe še ni ujemajoče ponudbe. Aplikacija

			

Shema 5: Potek izmenjave znotraj načrtovane aplikacije.
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4.1 Registracija in prijava

REGISTRACIJA

PRIJAVA

PRIJAVA

RE GIS TRAC IJA

PRIJAVA

REGISTRACIJA

E-pošta
Uporabniško ime

E-pošta ali uporabniško ime

Geslo

Geslo

Ponovi geslo

Pozabljeno geslo

Strinjam se s pogoji uporabe
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4.2 Domači zaslon
DOMAČI ZASLON

11 : 55

MENI
11 : 55

JohnDoe
ŽETON

MOJA OCENA

ŽETON

OCENA MOJIHŽETON
IZDELKOV

Brezplačni žeton ob 10. izmenjavi
Brezplačni žeton ob 10. izmenjavi

PRIJAVI KRŠITEV
POMOČ

Obvestila

Nova ujemanja za objavo
NASTAVITVE

Deseta opravljena izmenjava vsakega uporabnika je
nagrajena z brezplačnim žetonom, ki se samodejno
Obvestila

Nova sporočila za objavo
'Oddam igrače'

Obvestila:

Nova sporočila za objavo

sporočilih za posamezne objave, o novih ujemanjih

'Oddam igrače'

za čakajoča povpraševanja in objavah priljubljenih

ODJAVA

Nova sporočila za objavo
'Iščem posteljico'

prišteje uporabnikovemu stanju.

Nova ujemanja za objavo
'Iščem voziček'

'Iščem voziček'

POGOJI UPORABE

Merjenje napredka:

Nova sporočila za objavo
'Iščem posteljico'

Obvestila na domačem zaslonu nas obveščajo o novih

kontaktov.
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4.3 Dodajanje žetona
Kanali za razdeljevanje žetonov:
Znotraj paketov Vesela nosečka (ki ga
družina prejme v šoli za starše) in Baby
paketa (ki ga družina prejme ob rojstvu
otroka): Možnost, da se izmenjavam
priključijo tudi družine, ki se na starševstvo
še pripravljajo in zato še nimajo izdelkov
za izmenjavo. Veliko izdelkov morajo starši

11 : 55

11 : 55

11 : 55

nakupiti že pred rojstvom otroka – če se
spoznajo z aplikacijo že v tej fazi, bodo lahko
izdelke za novorojenčka, ki jih bodo odrabili
hitro, že oddali znotraj aplikacije.
Humanitarne organizacije, Centri za
socialno delo in Centri za družine

ŽETON

ŽETON

ŽETONA

predstavljajo povezavo z materialno
ogroženimi družinami, zato bi bilo smiselno
razdeljevanje žetonov takim družinam preko
njihovih programov. Dodeljevanje žetonov

vpiši kodo žetona

Z741A89

vpiši kodo žetona

lahko temelji na presoji strokovnih delavcev.

Vrednost žetona:
Vrednost žetona predstavlja enoto, ki je
okvirno zamenljiva za en večji/dražji izdelek ali
paket manjših (npr. oblačila, izdelki za
hranjenje …). Ponudnik lahko za izdelek
zahteva do 3 žetone, če je ta kvaliteten in
dobro ohranjen. Izdelek je znotraj aplikacije
možno tudi podariti.

Kje dobim žeton?

Kje dobim žeton?

Kje dobim žeton?
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4.4 Vnos objave o iskanju ali oddaji izdelka

11 : 55

ODDAJANJE PONUDBE
11: :55
55
11

11 :: 55
55
11

ODDAM
ODDAM

11
11 :: 55
55

VOZIČKI IN
IN NOSILKE
NOSILKE
VOZIČKI

11
11 :: 55
55

OPIŠI
OPIŠI IZDELEK
IZDELEK

PREVERI
PREVERI IN
IN POTRDI
POTRDI

Oddam
Oddam lepo
lepo ohra
ohra
VOZIČEK
VOZIČEK KOMBINIRAN
KOMBINIRAN

oblačila
oblačila

iščem izdelek

igrače
igrače

oddam izdelek

vozički in nosilke
vozički

GORIŠKA
GORIŠKA

OHRANJENOST
OHRANJENOST

ŽETONA
ŽETONA

Oddam
Oddam lepo ohranjen kombiniran voziček v
zameno
zameno za 2 žetona. Prevzem je možen v okolici

avto sedeži
sedeži
avto

voziček s košaro
voziček s košaro

izdelki za
za hranjenje
hranjenje
izdelki

kombiniran voziček
kombiniran
voziček

izdelki za
za previjanje
previjanje
izdelki

lažji voziček
lažji voziček

ležišča
ležišča

za dvojčke
za dvojčke

kolesarjenje
kolesarjenje

nosilke
nosilke

Tolmina
Tolmina ali v Ljubljani.
Voziček
Voziček ima možnost menjave lupinice, košare
in
in lažjega sedeža.

OCENI
OCENI OHRANJENOST
OHRANJENOST IZDELKA
IZDELKA
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11 : 55

11 : 55

IŠČEM

11 : 55

KJE LAHKO IZDELEK PREVZAMEŠ?

PREVERI IN POTRDI

Gorenjska
oblačila
igrače
vozički in nosilke
avto sedeži
izdelki za hranjenje
izdelki za previjanje
ležišča
kolesarjenje

Goriška

11 : 55

VOZIČEK KOMBINIRAN

Jugovzhodna Slovenija
Koroška

AKTIVNE OBJAVE
GORIŠKA
OSREDNJE SLOVENSKA

Primorsko-notranjska

OPRAVLJENE IZMENJAVE

Iščem voziček
novo

Obalno-kraška
Osrednjeslovenska
Podravska

Goriška

Pomurska

Gorenjska

Goriška

Še 12 ujemajočih ponudb

Posavska
Savinjska

ODDAJANJE POPRAŠEVANJA

Oddam paket igrač

Zasavska

JohnDoe

Jane

Iščem posteljico
Zaenkrat še ni ujemanja.
Aplikacija vas bo o novih ujemanjih obveščala.
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Kategorije izdelkov:
Vsak vnos objave o iskanju ali oddaji izdelka
poteka preko izbire kategorij in podkategorij. Kategorije
so zasnovane tako, da zajemajo čim več izdelkov, a hkrati
ostajajo pregledne in razumljive. Manjši izdelki, kot so

KATEGORIJA

oblačila, izdelki za hranjenje in igrače, se združujejo v
HRANJENJE

mogoče dodati kolesarsko čelado kolesu ipd.

PODKATEGORIJA 3

dojenje

pripomočkov

hranjenje z mlečnimi
formulami

Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška

čvrsta hrana

ga iščemo oz. oddajamo. Preko kategorij lahko aplikacija
prepoznava ujemajoče se objave in nas o njih obvešča, tako
PREVIJANJE

Hkrati lahko ostane objava o iskanju izdelka ‘čakajoča’, v

Primorsko-notranjska
Obalno-kraška

previijalna miza

Osrednjeslovenska

podlaga za previjanje

Podravska

koš za plenice

primeru da takoj ob vnosu ni na voljo ustreznega izdelka.

Pomurska
Posavska

Tako iskanja ni potrebno ponavljati, saj nas bo aplikacija o

zibka

ujemanju obvestila sama.

gnezdece

z posteljnino

varuška

brez posteljnine

Na nekaterih točkah izbira podkategorij omogoča,
da izberemo več različnih specifikacij hkrati, saj nekateri

LEŽIŠČA

izdelki odgovarjajo na iste otrokove potrebe (npr. previjalna
miza ali previjalna podlaga). Ko gre za manjše izdelke, ki se

posteljica

z vzmetnico

postelja

brez vzmetnice
z vzmetnico

priključijo večjemu, lahko izberemo vnos ‘z ali brez’ (npr.

brez vzmetnice

postelja + posteljnina) in tako dobimo vpogled v objave ‘z’
Zadnja podkategorija od uporabnika zahteva, da

lahko srečajo za izmenjavo s krajšo dodatno potjo in časom.

brez posteljnine
z ali brez

z čelado

določi regije, v katerih lahko izdelek preda ali prevzame.
živijo oz. se gibajo v podobnih prostorih in se posledično

z posteljnino

z ali brez

dodatnim izdelkom in ‘brez’ dodatnega izdelka.

Tako se ujemanja zgodijo le med objavami uporabnikov, ki

REGIJE IZMENJAVE

Gorenjska
pake� ostalih

Tak način omogoča jasno določitev izdelka, ki

da ne spregledamo izdelkov, ki ustrezajo našemu iskanju.

PODKATEGORIJA 2

stolček

pakete oz. se priključijo drugim izdelkom, npr. posteljnino
je mogoče oddati ali prejeti skupaj z ležiščem, prav tako je

PODKATEGORIJA 1

brez čelade

sedež za kolo
KOLESARJENJE

poganjalček
kolo

z čelado
kolesa velikos� 12”
14”
16”...

brez čelade
z ali brez

Savinjska
Zasavska
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KATEGORIJA

PODKATEGORIJA 1

PODKATEGORIJA 2

PODKATEGORIJA 3

letna
zimska
za punce
OBLAČILA

letna in zimska

za fante
za punce ali fante

letna
zimska
letna ali zimska

IGRAČE

velikost: 44
50
56
62
68
74
80
86
....

REGIJE IZMENJAVE

Gorenjska
Goriška
Jugovzhodna Slovenija
Koroška
Primorsko-notranjska
Obalno-kraška

paket igrač

Osrednjeslovenska

dražje igrače

Podravska

zunanja igrala

Pomurska
Posavska

igrače

Savinjska

zunanja igrala
s košaro

Zasavska
z avtosedežem

Izbira ob vnosu ponudbe

Izbira

Možna izbira več kategorij hkrati ob vnosu ponudbe

Možna
ob vno

brez avtosedeža

VOZIČKI IN
NOSILKE

z ali brez
kombinirani - 3 v 1
lažji vozički
za dvojčke
nosilke

Izbira ob vnosu ponudbe

Izbira ob vnosu povpraševanja

do 13 kg (0+)
do 18 kg (0+, 1)
AVTO SEDEŽI

od 9 do 18 kg (1)

Izbira ob vnosu ponudbe

Možna
izbira povpraševanja
več kategorij hkrati Izbira
ob vnosu
ob vnosu ponudbe

Možna izbira več kategorij hkrati ob vnosu povpraševanja

Možna izbira več kategorij hkrati ob vnosu ponudbe

Možna izbira več kategorij hkrati ob vnosu povpraševanja

Možna izbira več kategorij hkrati ob vnosu povpraševanja in ponudbe

od 9 - 36 kg (1, 2, 3)
od 15-36 kg (2, 3)
jahači

Mo
ob
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4.5 Izbira izdelka, komunikacija, izmenjava in ocenjevanje
izmenjav
Podrobno delovanje ekrana z objavami:

11 : 55

‘Moje objave’ je prostor, kjer se zbirajo vsa uporabnikova povpraševanja in
ponudbe ter ujemanja za le-te. Vsaka posamezna objava je omejena s poljem,

AKTIVNE OBJAVE

OPRAVLJENE IZMENJAVE

v katerem se pojavljajo ujemajoče objave. Na začetek tega polja se razvrščajo
nove objave, objave za katere se že dogovarjamo, objave z novimi sporočili

Iščem voziček

in objave, ki smo jih shranili za kasnejši pregled. Ob oddaji izdelka nas vodi

novo

zelena barva, ob iskanju pa rumena.

11 : 55

Tu se shranjujejo objave takoj ob vnosu. V kolikor že obstajajo objave
o ujemajočih izdelkih, se tu pojavijo takoj. Če ujemanja še ne obstajajo, bo

PAKET IGRAČ

Goriška

Gorenjska

Goriška

objava ostala shranjena.
John Doe

S klikom na specifično objavo nadaljujemo s podrobnim pregledom,

Še 12 ujemajočih ponudb

komunikacijo in izmenjavo izdelka ter oceno uporabnika.

O oceni:

zavrni ponudbo

Oddam paket igrač

DOGOVORI SE

Ocenjevanje znotraj aplikacije je dodano kot varovalo pred neželenim

Ocena poteka dvosmerno, tako ponudnik kot iskalec izdelka ob
izmenjavi ocenita en drugega, iskalec izdelka pa še dodatno oceni strinjanje z
oceno o ohranjenosti izdelka, ki jo v objavi označi ponudnik izdelka. V prvem
delu ocene torej preverjamo uporabnikovo zanesljivost, točnost in prijaznost,
v drugem delu pa iskrenost.
Ko uporabnika podata oceno izmenjave, se objava z ekrana ‘moje
objave’ premakne na ekran ‘opravljene izmenjave’.

IZMENJAJ

Ponedeljek, 12:40

vedenjem. Preko ocene lahko sklepamo o zanesljivosti uporabnika, s katerim
se dogovarjamo za izmenjavo.

prijavi uporabnika

Živjo, so igrače še na voljo?

JohnDoe

Jane

Zanima me kje bi jih bilo možno
prevzeti.
Zdravo. Ja še jih imam. Jaz živim

Iščem posteljico
Zaenkrat še ni ujemanja.
Aplikacija vas bo o novih ujemanjih obveščala.

Novi Gorici, vendar se lahko
tudi nekoliko prilagodim.
V NG bi bilo super.

Se lahko dogovoriva kar za jutri?

Napiši sporočilo ...
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11 : 55

11 : 55

VOZIČEK KOMBINIRAN

GORIŠKA

OHRANJENOST

zavrni ponudbo

PREGLEJ

ŽETONA

prijavi uporabnika

DOGOVORI SE

IZMENJAJ

11 : 55

VOZIČEK KOMBINIRAN

GORIŠKA

OHRANJENOST

zavrni ponudbo

prijavi uporabnika

DOGOVORI SE

PREGLEJ

ŽETONA

IZMENJAJ

VOZIČEK KOMBINIRAN

GORIŠKA

OHRANJENOST

zavrni ponudbo

PREGLEJ

ŽETONA

prijavi uporabnika

DOGOVORI SE

IZMENJAJ

11 : 55

Ponedeljek, 12:40

JaneDoe

PAKET IGRAČ
Oddam lepo ohranjen kombiniran voziček v

Zdravo. Zanimam se za voziček.

zameno za 2 žetona. Prevzem je možen v okolici

Ga še imate?

Voziček ima možnost menjave lupinice, košare
in lažjega sedeža.

zavrni ponudbo

prijavi uporabnika

Živjo, ja seveda. Bi ga prišli
pogledat? Voziček je v Tolminu,
če se odločite, da ga vzamete pa
se lahko srečamo tudi v

IZMENJAJ

DOGOVORI SE

Kdaj bi ga lahko prišla pogledat?
UPORABNIKA JaneDoe PREJEL

ŽETONA

OCENI UPORABNIKA

OCENI OHRANJENOST PREJETEGA IZDELKA

Ljubljani... :)

OB IZMENJAVI SI OD

2

2
ŽETONA

Tolmina ali v Ljubljani.

John Doe

UPORABNIKU JaneDoe PREDAM

Napiši sporočilo...

OCENI UPORABNIKA
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4.6 Zavrnitev izdelka
Zavrnitev izdelka je možna v različnih fazah procesa izmenjave. Ujemajočo
ponudbo ali povpraševanje lahko zavrnemo s pritiskom na gumb ‘zavrni
11 : 55

ponudbo/povpraševanje’, ki se nahaja na ekranu za pregled podrobnih
informacij o ponudbi. Ob kliku na ta gumb nas aplikacija vpraša, ali želimo

VOZIČEK KOMBINIRAN

prijaviti nesprejemljivo vedenje uporabnika.
11 : 55

VOZIČEK KOMBINIRAN

GORIŠKA

OHRANJENOST

zavrni ponudbo
GORIŠKA

OHRANJENOST

zavrni ponudbo

PREGLEJ

prijavi uporabnika

ŽETONA

prijavi uporabnika

DOGOVORI SE

ŽETONA

IZMENJAJ

PREGLEJ

DOGOVORI SE

IZMENJAJ

ZAVRNI IZDELEK
Ko izdelek zavrnete se le-ta ne bo več

JaneDoe
Oddam lepo ohranjen kombiniran voziček v
zameno za 2 žetona. Prevzem je možen v okolici
Tolmina ali v Ljubljani.
Voziček ima možnost menjave lupinice, košare
in lažjega sedeža.

prikazoval med ujemajočimi objavami.

zavrni ponudbo
ŽELITE PRIJAVITI NESPREJEMLJIVO
VEDENJE UPORABNIKA?
Če se vam zdi izdelek neprimeren za menjavo
ali je uporabnik, ki izdelek oddaja kršil pravila
uporabe, ga lahko prijavite.

prijavi uporabnika
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4.7 Pregled opravljenih izmenjav
Nabor opravljenih izmenjav – to so tiste, za katere smo izmenjali žeton in
podali oceno – je dostopen na ekranu ‘opravljene izmenjave’. Tu so nam
dostopni tudi vsi pogovori preteklih izmenjav in nabor priljubljenih kontaktov.

Priljubljeni kontakti

11 : 55

AKTIVNE OBJAVE

OPRAVLJENE IZMENJAVE

PRILJUBLJENI KONTAKTI

Aplikacija spodbuja spoznavanje družin v okolju, kjer prebivajo. Če se preko
izmenjave srečata družini, ki živita v istem okolišu in bi dogovor o izmenjavah
med njima lahko postal dolgotrajen, je smiselno, da sta obveščeni

JohnDoe

Jane

o povpraševanjih in ponudbah, ki jih katera od njiju vnese, zato aplikacija
omogoča dodajanje priljubljenih kontaktov. Obvestila o objavah priljubljenih

Išči med priljubljenimi

kontaktov se pojavljajo na domačem zaslonu, nabor vseh pa nam je na voljo
poleg seznama opravljenih izmenjav.

Iščem voziček
JaneDoe

Oddam igrače
JohnDoe

Oddam oblačila
Alica
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Drevesna struktura glavnih ekranov aplikacije
Shema 6: Drevesna struktura glavnih ekranov aplikacije.

REGISTRACIJA

PRIJAVA

PRIJAVA

RE GIS TRAC IJA

PRI JAVA

REGISTRACIJA

E-pošta
Uporabniško ime

E-pošta ali uporabniško ime

Geslo

Geslo

Ponovi geslo

Pozabljeno geslo

predstavitev
koncepta ob
prvi uporabi

Strinjam se s pogoji uporabe

DOMAČI
ZASLON
DODAJANJE ŽETONA

MENI
11 : 55

11 : 55

11 : 55

11 : 55

11 : 55

JohnDoe
MOJA OCENA

ŽETON

ŽETON

ŽETON

OCENA MOJIH IZDELKOV

Brezplačni žeton ob 10. izmenjavi

ŽETONA

Brezplačni žeton ob 10. izmenjavi

vpiši kodo žetona

PRIJAVI KRŠITEV
POMOČ

ŽETON

Z741A89

vpiši kodo žetona

Obvestila

Obvestila

Nova ujemanja za objavo
'Iščem voziček'

Nova ujemanja za objavo
NASTAVITVE
'Iščem voziček'

POGOJI UPORABE

Nova sporočila za objavo
'Oddam igrače'

Nova sporočila za objavo
'Oddam igrače'

Nova sporočila za objavo
'Iščem posteljico'

Nova sporočila za objavo

ODJAVA

Kje dobim žeton?

Kje dobim žeton?

Kje dobim žeton?

'Iščem posteljico'

PREGLED OPRAVLJENIH
IZMENJAV

PREGLED OBJAV
11 : 55

11 : 55

11 : 55

AKTIVNE OBJAVE

OPRAVLJENE IZMENJAVE

AKTIVNE OBJAVE

OPRAVLJENE IZMENJAVE

PRILJUBLJENI KONTAKTI

Iščem voziček
novo

JohnDoe
Goriška

Gorenjska

Jane

možnost
klepeta

Išči med priljubljenimi

Goriška

Še 12 ujemajočih ponudb

Iščem voziček
JaneDoe
Oddam paket igrač
Oddam igrače
JohnDoe
JohnDoe

Jane
Oddam oblačila
Alica

Iščem posteljico

pregled
objave,
možnost
klepeta

iščem izdelek
oddam izdelek

Zaenkrat še ni ujemanja.
Aplikacija vas bo o novih ujemanjih obveščala.

POVPRAŠEVANJE

opozorilo, če
je stanje
žetonov
prenizko

PONUDBA

11 : 55

11 : 55

11 : 55

PONUDBA

POVPRAŠEVANJE

IŠČEM

PAKET IGRAČ

11 : 55

11 : 55

ODDAM

VOZIČKI IN NOSILKE

11 : 55

OPIŠI IZDELEK

PREVERI IN POTRDI

Oddam lepo ohra
John Doe
zavrni ponudbo

11 : 55

VOZIČEK KOMBINIRAN

prijavi uporabnika

VOZIČEK KOMBINIRAN
DOGOVORI SE

ZAVRNITEV PONUDBE
IN PRIJAVA UPORABNIKA

GORIŠKA

OHRANJENOST

zavrni ponudbo

DOGOVORI SE

Živjo, so igrače še na voljo?
Zanima me kje bi jih bilo možno

IZMENJAJ
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vozički in nosilke

vozički in nosilke

avto sedeži

avto sedeži
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GORIŠKA

OHRANJENOST
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prikazuje več
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John Doe
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OCENI UPORABNIKA
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Ga še imate?
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GORIŠKA
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OSREDNJE SLOVENSKA
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se lahko srečamo tudi v
Ljubljani... :)

Kdaj bi ga lahko prišla pogledat?

Napiši sporočilo...

11 : 55
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JaneDoe
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PREGLEJ
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52

Kljub temu da je revščina v Sloveniji nižja od evropskega povprečja, vseeno
ostaja nepravična. Zaradi nizke stopnje relativne revščine ne smemo
zanemariti izkušenj oseb, ki živijo v pomanjkanju. Slovenija ima vzpostavljen
relativno dober sistem socialnega varstva, a kljub temu nam, po mojem
mnenju, primanjkuje praks, ki bi opolnomočile posameznika in skupnosti.

5 ZAKLJUČEK

Trenutni sistemi formalne pomoči socialno ogroženim družinam v
posameznikih zbujajo negativne občutke. Zdi se mi pomembno, da bi take
probleme reševali na ravni skupnosti, v oblikah pomoči, ki ne vzpostavljajo
stigme.									
Diplomsko delo skuša prenesti tak način delovanja v smiselno obliko.
Z nadaljnjim razvojem, povezavo s strokovnimi delavci in vzpostavljenimi
organizacijami bi rešitev lahko prenesli v prakso. Predstavljala bi pomoč tako
socialno ogroženim družinam kot družinam nasploh in hkrati olajšala delo
humanitarnim organizacijam.							
Načrtovana rešitev predstavlja koncept, ki ga je mogoče razširiti
v smislu, da bi razširili obseg izdelkov, predvidenih za izmenjavo, in razvili
nove načine pridobivanja žetonov, npr. preko opravljanja prostovoljnega
dela, nudenja varstva, inštrukcij in drugih dejavnosti, ki jih družine v Sloveniji
potrebujejo in so jih hkrati sposobne izvajati oziroma ponuditi drugim
družinam.
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Slika 9: Prikaz uporabe aplikacije.
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