
A fejlesztése azért indokolt, 
mert a mai egy jelentős része valójában nem tud 
bizalommal fordulni senkihez, ha 
vagy  adódnak 



Még a fejlett országokban is 
általános 

 

- pl. az abortuszok magas száma 
- nemi betegségek növekvő előfordulási aránya 
 

 volnának 
felvilágosítás és megelőzés révén 



- A fiatalság előszeretettel használja információ-
szerzésre a  és a közösségi oldalakat 
(pl. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, stb.) 
 

- A statisztikák szerint 



ami hiteles információkat tartalmaz, és a fiatalok 
nyelvén szól hozzájuk, végeredményben hozzájárulva 

. 



- Az app letölthető 
 

- Azért készült, hogy az minden 
segítséget tudjon nyújtani 

 

- a szexuális 
   fejlődésre, együttlétre, az arra való felkészülésre 
 

- Megtanítja, , 
   betegségeket, netán a nem várt, nem kívánt terhességet 

 



Az alkalmazás sok fontos témát érint, mely ismeretek 
elsajátítását nem lehet elég korán elkezdeni 
 

Pl. 
 

Képekkel illusztrálva! 



Az applikáció részletesen ismerteti a biztonságos, 
illetve a nem megbízható   



Az alkalmazás kitér továbbá 
leírja, milyen szabályok betartásával lehet 

 

Kitér az  
képekkel illusztrálva és részletesen elmagyarázva 



Külön menüpontban került 
elhelyezésre, mely tartalmának összeállításában a 



A baj esetén segítséget nyújt 
 

, bőr-, és nemibeteg-
gondozók, a babamentő inkubátorok  
és könnyen elérhetők a családvédelmi szolgálatok 
 

Segélyvonalak (pl. lelkisegély vonal, drogsegély vonal) 



Az alkalmazás tartalmaz továbbá egy 
és 

Ez a rész a 
való együttműködés révén született meg 



is, mely révén a fiatalok 
ellenőrizhetik tudásukat, és 
 

a felhasználó 3 témakörben 
 

Az 1. a fiúk személyes sikerét hivatott növelni, a 2. a lányokét, a 
3. pedig az alapjait tanítja meg 



amiket iskolai felvilágosítások alkalmával sokszor nem 
mernek feltenni, mert nem akarnak „ciki” helyzetbe 
kerülni társaik előtt 



 felelős, 
komoly tudással rendelkező , akik 
elhivatottságból álltak a projekt mellé 
 

- A Népegészségügyi 
  Főosztálya Egészségfejlesztési osztály dolgozói 
 

- A  
  Bűnmegelőzési Alosztálya 
 

-  A 
 

- szülész-nőgyógyász, onkológus 
 

- szexológus tanácsadó, ügyvéd 
 



- A fejlesztés sikerre vitelének legnagyobb nehézsége 
talán a volt 
 
- Ugyanakkor az 
és egyaránt 
fölismerték a program szükségességét, amiért 
részünkre  
 
- Az applikáció pedig az Innovatív Gyógyszergyártók 
Egyesülete által szervezett 
pályázaton 4. helyezést ért el 



Az egész világon nincs még egy ilyen ötleten alapuló, a 
 alkalmazás 

 

 mind 
a nem kívánt terhesség, mind a drogprevenció területén  
 

válik elterjedté az alkalmazás 
használata, annál közelebb kerülünk a cél eléréséhez 



 grafikailag és tartalmilag egyaránt, 
figyelembe véve a felnövekvő fiatalok igényeit 
 

Emellett pedig az applikáció népszerűsítéséhez és a 
médiamegjelenésekhez, ill. az alkalmazásról tartandó 
előadások 



 


