
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020  

1. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Znanje za zdravje možganov 
 

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

 
 9 – Zdravstvo in socialna varnost 

 
 
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) 
 
Umni, zavod za ustvarjalne rešitve s pomočjo mnenj 
 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

 
Problem, ki ga je naslavljal projekt Znanje za zdravje možganov, je trajnostno nevzdržno breme, ki 
ga predstavljajo motnje v delovanju možganov za sodobno družbo. Dolgoročni cilj tega in z njim 
povezanih projektov je olajšati javnosti izrabo znanstvenih spoznanj za izboljšanje individualnih in 
širše družbenih prizadevanj za vseživljensko zdravje možganov in preprečevanje nevroloških in 
psihiatričnih bolezni. Od tod tudi ime projekta – Znanje za zdravje možganov. 
 

 

 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

 
Izhodišče projekta je bil uspešno zaključen projekt ŠIPK Z možgani za možgane (ZMZM) v 2017, 
kjer smo preučevali obstoječe individualne in družbene prakse v skrbi za zdravje možganov. V 
raziskavi ZMZM, v kateri je sodelovalo več kot 2000 preiskovancev, je kot ena ključnih ovir pri 
pridobivanju znanja o možganih in skrbi za njihovo zdravje izstopala nezanesljivost in 
nepreverjenost javnosti najširše dostopnih virov informacij. Zato smo v projektni skupini ZZZM 
oblikovali akcijski načrt za vzpostavitev spletne platforme z znanstveno podprtimi vsebinami o 
primarni preventivi in skrbi za zdravje možganov. Spletna platforma bi poleg streženja aktualnih 
znanstveno podprtih informacij imela tudi interaktivni del, kjer bi uporabniki lahko sestavili sebi 
primerne nabore programov tvorne skrbi za zdravje, jih ob podpori vmesnika tudi izvajali in 
spremljali svoj napredek. Področja aktivnosti, ki bi jih pokrivala platforma, so: zdravo 
prehranjevanje, telesna aktivnost, umovadba, počitek in aktivni prosti čas. 
 
Za zasnovo spletne platforme smo pridobili sredstva na razpisu Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost (projekt Znanje za zdravje; p3Z). Oblikovanje prototipa platforme so nam omogočila 
sredstva projekta iz razpisa PKPZ (Vizualizacija znanosti za zdravje; V3Z), cilji projekta ZZZM pa 
so bili nadaljnji razvoj in vsebinsko polnjenje spletišča, testiranje uporabniške izkušnje in 
vzpostavitev trajnostnih rešitev za vsebinsko in funkcijsko nadgradnjo platforme in za njeno 
vključevanje v izobraževalni ter javnozdravstveni proces. 
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 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

 
Oblikovali in vsebinsko opremili smo spletno platformo zdravaglava.si, ter z njo uresničili prvi korak 
k dolgoročnemu uresničevanju izboljšane preventivne skrbi javnosti za zdravje možganov na 
temelju znanstvenih spoznanj. Študenti medicine, psihologije in bioloških smeri so pripravili prve 
vsebine, ki naj bi uporabnike opolnomočile za prevzemanje aktivne vloge v skrbi za zdravje 
možganov. Študenti oblikovalskih smeri so del teh vsebin oblikovali na način, ki bi uporabniku 
omogočal optimalno izkušnjo, pri čemer so se oboji povezali s projektom V3Z iz razpisa PKP, ki se 
je loteval učinkovitega sporočanja znanstvenih izsledkov v digitalnih produktih.  
 
Za trajnostni razvoj spletišča smo vzpostavili nekaj rešitev: 

- povezali smo se z industrijskim partnerjem RC-IKTS iz Žalca, ki je prispeval k platformi del 
interaktivnega programa za zdravo življenje (24alife) in bo sodeloval v nadaljnjem razvoju 
platforme; 

- za oblikovanje dolgoročne strategije za vsebinsko dopolnjevanje in grafično nadgrajevanje 
spletišča bomo vzpostavili uredniški odbor, za njegovo delo pa smo poizkusili pridobit 
sredstva na novih razpisih doma in v tujini; 

- za pretočno in sprotno dodajanje vsebin smo oblikovali predloge za dva izbirna predmeta 
na Medicinski fakulteti (EMŠ medicina) ter na Univerzi v Ljubljani (doktorski program 
Biomedicina) in v šolskem letu 2018/19 že poizkusno izvedli zbiranje novih vsebin pri 
izbirnem predmetu Biomedicina med laboratorijem in bolniško posteljo, katerega nosilka ja 
pedagoška mentorica ZZZM; 

- za vključitev spletišča v javnozdravstveni sistem smo vzpostavili sodelovanje z NIJZ in 
Centri za krepitev zdravja. 

 
 

 
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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