közvetlen lakossági kommunikáció

langmár bettina

LoveInfo mobiltelefonos alkalmazás
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Felismertem azt a problémát, hogy a fiatalok valójában nem tudnak bizalommal
fordulni senkihez, ha magánéleti kérdéseik, problémáik adódnak. Megdöbbentett,
hogy mennyi az abortusz, hogy hány nőnek nem lehet emiatt gyermeke, hogy ebből eredően mekkora a fájdalom, s hogy hány élet megy tönkre, hogy a felvilágosítás-, a megelőzés hiánya, a tudatlanság milyen hihetetlen károkat okoz, melyek
elkerülhetők lennének.
A mai modern technológiának köszönhetően a fiatalság előszeretettel használja az
információ átadására a különböző mobil eszközöket, csatornákat (Facebook, Twitter, Instagram, Viber). A statisztikák szerint 3 gyermekből 2 állandóan online. Ezért
jutott eszembe, hogy a leghatékonyabb közlési forma egy mobil applikáció létrehozása, ami hiteles információkat tartalmaz és a fiatalok nyelvén szól. Így jött létre
„LoveInfo”mobiltelefonos alkalmazás ötlete.
Ingyenesen és regisztráció nélkül letölthető, annak érdekében készült, hogy az
minden párkapcsolati kérdésben segítséget tudjon nyújtani. Készült mindenki számára: fiatalnak, felnőttnek, oktatónak, oktatottnak, mindenkinek.
Hasznos tanácsokat, információkat ad a szexuális együttlétre, az az előtti és az az
utáni időre, arra, hogy hogy lehet elkerülni a leselkedő veszélyeket, betegségeket,
netán a nem várt, nem kívánt terhességet. Ezekre többnyire mindig van segítség,
mindig van megoldás, ám a legjobb megoldás a megelőzés.
Az alkalmazás sok fontos kérdésre tér ki, például az intim higiéniára, az önvizsgálat
megtanulására képekkel illusztrálva, aminek ismeretét nem lehet elég korán elkezdeni elsajátítani. Kitér az anatómiára, védekezésre és annak fontossága, tévhitekre
amik az interneten keringenek, valamint megtalálható rajta az ingyen hívható lelki
segély szolgálat, drogsegély.
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Orvosi és egyéb segítségek (nőgyógyászati szakrendelés, bőr és nemi beteg gondozók) valamint babamentő inkubátorok, családvédelmi szolgálatok pedig akár
GPS segítségével is könnyedén elérhetőek.
„Tudás. Érzelem. Biztonság.”. Ez az alkalmazás jelmondata és egyben mottója, mely
bármikor, ingyenesen tölthető le androidos okos telefonra, IOS rendszerű készülékre, Iphone telefonra és tabletre. Kereshető a Play Áruházban és az app store-ban:
loveinfo néven.
Az alkalmazás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által önkéntes műnyilvántartásba került. Minél ismertebb, minél teljeskörűbb a LOVEINFO, annál nagyobb a
hatékonysága, ennek a világon egyedülálló felvilágosító mobilalkalmazásnak.
Az alkalmazás mindennemű anyagi támogatás nélkül, saját költségen valósult
meg és jelenleg is frissítés alatt áll, hogy minél szélesebb körben tudjon tájékoztatást adni.
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