Läpi EU:n organisaatiot ja ihmiset käyttävät digitaalitekniikkaa sosiaalisiin haasteisiin vastaamiseksi.
Digitaalisilla työkaluilla on valtava potentiaali lisätä sosiaalista innovaatiota: Teknologian luova käyttö ratkaisee
monet ongelmat suoraan ja parantaa dramaattisesti kaiken tyyppisten hankkeiden tehokkuutta ja laajuutta.
Vastauksena TAVOITTEEMME on antaa tuhansille nuorille mahdollisuus tulla itsevarmoiksi digitaalisiksi
sosiaalisiksi innovaattoreiksi. Tätä varten uudenaikaistamme nuorisotyön opetussuunnitelmat ja käytännöt
monenlaisissa organisaatioissa, jotta digitaalinen sosiaalinen innovaatio DIGITAALINEN SOSIAALINEN
INNOVAATIO voidaan opettaa korkeatasoisesti.

Erityiset tavoitteet ovat:
i) Lisää tietoisuutta, ymmärrystä ja sitoutumista
digitaaliseen sosiaaliseen innovaatioon
nuorisosektorin kaikilla tasoilla osoittamalla sen
panoksen voimaantumisen, integraation ja
osaamisen kehittämiseen.
ii) Vahvistetaan nuorisojärjestöjen valmiuksia
opettaa digitaalista sosiaalista innovaatiota
lisäämällä nuoriso-opettajien tietoa ja digitaalisia
taitoja.INNOVATION by boost the knowledge
iii) Maksimoi
DIGITAL
-hankkeita oppivien ja toteuttavien nuorten määrä jakamalla
and
digital skills
of youthSOSIAALI-INNOVAATIO
educators and
malliammethem
verkkokurssin
ja interaktiivisen
alustan kautta.
providing
with practical
resources to teach
DIGITAL SOCIAL INNOVATION in nonformal scenarios.

ASOCIATIA PENTRU INITIATIVE SI DEMERSURI
EDUCATIONALE SI INOVATOARE
Asociatia IDEI on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka perusti helmikuussa 2016 ryhmä visionäärinuoria, jotka pyrkivät luomaan innovatiivisen, suvaitsevan ja täysin tietoisen Euroopan, joka tarjoaa kaikille
asukkailleen yhtäläiset mahdollisuudet. Asociatia IDEI on suunniteltu muodostamaan ideoiden, kehityksen ja
innovaatioiden lähde nuorten koulutuksessa ja aktiivinen tekijä tietoisuuden lisäämisessä kolmesta
työpilaristamme: i) koulutus; ii) ympäristö ja ilmastonmuutos; iii) yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta,
rodusta, sosiaalisesta asemasta tai alkuperästä riippumatta. Keskeiset arvot, jotka määrittelevät Asociatia I.D.E.I.
ovat innovaatio, luovuus, rehellisyys, suvaitsevaisuus ja sosiaalinen aktivismi. Heidän työnsä hyötyvät
merkittävästi sekä kansallisista että kansainvälisistä strategisista kumppanuuksista, ja he ovat rakentamassa
monipuolista ja mielekästä kumppaniorganisaatioiden verkostoa.

OMAGH ENTERPRİSE COMPANY
Enterprise Company (OEC) perustettiin vuonna 1984 alueen paikallisena yritystoimistona. Organisaatio on
voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka takuuna on rajoitettu hyväntekeväisyys, vahva johtoryhmä ja vapaaehtoinen
hallituksen edustaja, joka edustaa paikallista yhteisöä. OEC: n päätavoite on edistää voittoa tavoittelevia ja
sosiaalisia yrityksiä koskevia aloitteita Omaghin alueella ja Pohjois-Irlannin länsipuolella. He ovat käynnistäneet,
johtaneet ja toimittaneet laajan valikoiman korkealaatuisia julkisesti rahoitettuja koulutusohjelmia ja
pääpalveluitamme tätä varten. include enterprise advice, training and mentoring; and wider consultancy services.
Reflecting their strong commitment to technology and innovation, they manage 80,000 square feet of workspace that
includes a Technology Incubation Centre and an Innovation Growth.

MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED

MMS on irlantilainen koulutusorganisaatio, jolla on erityistä kokemusta ja kykyä tarjota jatkokoulutusta
vaikeasti tavoitettavissa oleville ryhmille, mukaan lukien nuoret ja työmarkkinoilta kaikkein syrjäytyneimmät sekä
heidän kanssaan työskentelevät (nuorisotyöntekijät, yrityskeskukset jne.). He ovat erikoistuneet innovatiivisiin ja
soveltuviin valmiuksien kehittämisohjelmiin ja -alustoihin, joiden avulla työelämään tulevat nuoret voivat osallistua
mahdollisimman täysimääräisesti nykyaikaisiin työmarkkinoihin. Ne tarjoavat käytännöllisiä mahdollisuuksia
työttömille tai alityöllisille nuorille tarjoamalla koulutusta ja mahdollisuuksia kehittää innovaatioita ja yrittäjyyttä
koskevia taitoja, jotka tarjoavat nuorille reitin yrityksen perustamiseen (mukaan lukien sosiaalinen yritys),
itsenäiseen ammatinharjoittamiseen ja taloudelliseen vaikutusmahdollisuuteen. Yrittäjyys ajattelee samalla
innovaatioita ja joustavuutta kaikilla aloilla, henkilökohtaisesti ja ammatillisesti.

BURSA EDUCATION AND YOUTH ASSOCIATION
Bursan koulutus- ja nuorisojärjestö, joka tunnetaan myös nimellä BURGED, on nuorisoa palveleva
koulutusorganisaatio, joka kannustaa nuorten kehitystä kansainvälisillä nuorisovaihdoilla (liikkuvuus) ja nuorten
innovatiivisen koulutuksen kehittämistä etenkin sosiaalisen innovoinnin ja yrittäjyyden aloilla. perustiedot
työllistyvyydestä, lukutaito, laskentataito, kielet sekä kovan ja pehmeän viestinnän taidot. Teemme yhteistyötä
vuosittain suoraan tuhansien nuorten kanssa ja työskentelemme myös monenlaisten kumppani- ja
asiakasorganisaatioiden kanssa parantaaksemme nuorisokoulutuksen laatua, etenkin niille, jotka haluavat muuttaa
työtä heikommassa asemassa olevissa yhteisöissä. Organisaatio on erittäin hyvin yhteydessä toisiinsa ja he
arvostavat liittojen, yhteistyön ja luotettavien verkostojen roolia sosiaalisen integraation ja nuorten aikuisten
työttömyyden haasteiden ratkaisemiseksi.

EUROPEAN E-LEARNING INSTITUTE
European E-learning Institute (EUEI) on erikoistunut luomaan tehokkaita verkkoalustoja, syventäviä
koulutusympäristöjä sekä tarjoamaan resursseja ja työkaluja todella arvokkaiden oppimiskokemuksien
luomiseksi. EUEI perustettiin 'jatkokoulutuksen' käsitteeseen; keskiasteen jälkeinen koulutusohjelma,
joka rikastuttaa edelleen oppijoita monilla aloilla ja kattaa ammatilliset ja / tai henkilökohtaiset aiheet.
Organisaationa EUEI pitää erittäin tärkeänä jatkokoulutuksen epävirallista ja joustavaa luonnetta sekä
joustavien verkko-oppimiskurssien luomista niille, jotka haluavat parantaa itseään ja pysyä uransa ja
liike-elämänsä edessä. Osallistavien ja joustavien yhteisöjen rakentaminen on myös organisaation
keskeinen tavoite. Jokaista verkkokurssiamme tarjotaan huipputeknisen oppimisjärjestelmän kautta, jossa
on asynkroninen oppimismuoto, joka antaa oppilaille mahdollisuuden edetä omassa tahdissa ottaen
huomioon ammatilliset ja henkilökohtaiset sitoumukset.

Mitä on digitaalinen sosiaalinen innovaatio ja miksi?
Koska digitaalinen sosiaalinen innovaatio on kehittyvä ja laaja-alainen, on vaikea löytää kattava
määritelmä. Lisäksi, koska muut vastaavat kentät, kuten ”civic tech” ja ”tech for good”, ovat tulossa myös yleiseksi
hyväksytyksi, on vain vähän käyttöä tiukan määritelmän laatimiseen. Kun kuitenkin tuomme omaa tutkimusta ja
kavennamme termejä projektin suhteen, käytämme kuitenkin Young Digital Social Innovation -projektissa
käytettävää määritelmää;
“Sosiaalisen ja yhteistyöhakuisen tyyppinen innovaatio, jossa innovaattorit, käyttäjät ja yhteisöt
tekevät yhteistyötä digitaalitekniikan avulla luodakseen tietoa ja ratkaisuja monenlaisiin
sosiaalisiin tarpeisiin ja sellaisessa mittakaavassa ja nopeudella, jota ei ollut kuviteltavissa
ennen Internetin nousua.”1

Voimme yksinkertaisesti sanoa, että digitaalinen sosiaalinen innovaatio tarkoittaa avoimen ja yhteistyöhön
perustuvan tekniikan käyttöä sosiaalisiin haasteisiin vastaamiseksi ja ihmisten elämän muuttamiseksi. Termillä
Digitaalinen sosiaalinen innovaatio on paljon päällekkäistä muiden termien kanssa, kuten “tech for good”, “civic
tech” ja “social tech”, ja yritämme välttää väittelyitä terminologiasta. Tärkeintä meille on, että me kaikki
suuntaamme samaan suuntaan ja jaamme samanlaisia tavoitteita: suunnataan tekniikka uudelleen sosiaalisiin
tarkoituksiin ja valjastetaan se elämän parantamiseksi ja hyödyttämään muutamien sijasta monia; antaa kansalaisille
mahdollisuus hallita enemmän elämäänsä ja käyttää kollektiivisia tietojaan ja taitojaan myönteisiin vaikutuksiin;
tehdä hallinnosta vastuullisempaa ja avoimempaa; edistää vaihtoehtoja hallitseville teknologia- ja
liiketoimintamalleille - vaihtoehdoille, jotka ovat avoimia ja yhteisöllisiä eikä suljettuja ja kilpailtuja, ja käyttää
tekniikkaa ympäristön kannalta kestävämmän yhteiskunnan luomiseen.

Nämä selitykset huomioon ottaen digitaalisen sosiaalisen innovoinnin olisi keskityttävä aloitteisiin, joilla
❖
❖
❖
❖
❖

on sosiaalisia vaikutuksia;
omaksuvat uuden tekniikan suuntaukset uudella tavalla;
Tavoitteena on lisätä kansalaisten yksilöllistä ja kollektiivista tietoisuutta.
Osoittaa selkeä verkostoitumisvaikutus;
Keskity tukemaan ruohonjuuritason käyttäjiä tai alhaalta ylöspäin suuntautuvia käyttäjiä ja työskentelemään
heidän kanssansa.

Näitä aloitteita käyttäessään digitaalisessa sosiaalisessa innovaatiossa hyödynnetään neljää päällekkäistä aluetta,
jotka ovat;

Avoin laitteisto, avoin data, avoimet verkot ja avoin tieto.1
❖ Avoin data: avoimen datan käyttö yksinkertaistetusti sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi.
❖ Avoin laitteisto: Asioiden tekeminen avoimella laitteistolla vastaamaan sosiaalisiin haasteisiin;
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❖ Avoimet verkot: Verkkojen ja infrastruktuurin kasvattaminen tekniikan avulla alhaalta ylöspäin sosiaalisten
haasteiden ratkaisemiseksi.
❖ Avoin tieto: Yleisön voiman ja kykyjen hyödyntäminen sosiaalisten haasteiden ratkaisemiseksi.
Vaikka emme usko, että nykypäivä eroaa aikaisemmasta ajasta, kuten usein sanotaan, uskomme, että yhteisöillä
on edessään monia valtavia haasteita, kuten rikkoutunut talousmalli, bruttoerot, jotka vain pahenevat asioiden kuten
automatisoinnin ja rahan ja vallan keskittäminen teknisille alustoille, ilmastomuutoksen ja demokratian kriisien
vuoksi.
Uskomme, että digitaalinen sosiaalinen innovaatio on yksi menetelmä, jolla on muunnospotentiaalia monilla
näillä alueilla, vaikka se ei tietenkään olekaan ihmelääke.
Digitaalisen sosiaalisen innovoinnin digitaalinen näkökulma antaa meille mahdollisuuden vastata
sosiaalisiin haasteisiin uusilla tavoilla paljon suuremmalla mittakaavalla ja nopeudella kuin ennen Internetin nousua
oli mahdollista; sen avulla kansalaiset voivat ottaa enemmän hallintaa ja vaatia enemmän avoimuutta; Se tarjoaa
mahdollisuuden kansalaisuudelleen uudistumiseen ja kansalaisyhteistyön muotoihin, jotka sopivat 2000-luvulle.
Samalla ”teknologian” pimeä puoli ”tulee nopeasti esiin hallintojen ja kansalaisten keskuudessa, ja
digitaalinen sosiaalinen innovaatio tarjoaa vaihtoehdon hallitseville tekniikkamalleille, koska se yrittää käyttää
tekniikan voimaa hyvään.
Jotta digitaalinen sosiaalinen innovaatio menestyisi, kansalaisten on kuitenkin oltava sitoutuneita.
Tutkimuksemme on osoittanut, että sitoutuminen on yksi digitaalisten sosiaalisten innovaatiohankkeiden ja
organisaatioiden suurista haasteista. Voi olla vaikea vakuuttaa ihmisiä digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden
aloitteiden hyödyllisyydestä - puhumattakaan siitä, että meillä ei yksinkertaisesti ole aikaa tai resursseja osallistua
niin paljon kuin haluamme kansalaisyhteiskunnassa.
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Mitä on digitaalinen sosiaalinen innovaation nuorisotyön
merkityksessä?
Nuorisotyöllä tarkoitetaan päämäärätietoista kasvatustoimintaa, joka rakentaa prosesseja, jotka
mahdollistavat nuorisotyön tavoitteiden saavuttamisen. Digitaalisuus mahdollistaa ja tekee mahdolliseksi tavoittaa
enemmän nuoria, se tarjoaa helppokäyttöisiä kanavia nuorten vapaa-ajalle. Digitaalisuus ei tarkoita asiantuntijana
olemista. Riittää, kun ollaan avoin ja utelias ja halukas kokeilemaan uusia median muotoja.

Laitetaanpa molemmat termit yhteen;
Digitaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan digitaalisen median ja tekniikan aktiivista käyttöä tai
kohdentamista nuorisotyössä. Digitaalinen nuorisotyö ei ole nuorisotyön menetelmä - digitaalinen nuorisotyö
voidaan sisällyttää mihin tahansa nuorisotyön toimintaympäristöön (avoin nuorisotyö, nuorisotiedotus ja -neuvonta,
nuorisoseurat, erillinen nuorisotyö ...). Digitaalisella nuorisotyöllä on samat tavoitteet kuin nuorisotyössä yleensä, ja
digitaalisen median ja tekniikan käytön nuorisotyössä tulisi aina tukea näitä tavoitteita. Digitaalinen nuorisotyö voi
tapahtua kasvokkain sekä verkkoympäristöissä - tai näiden kahden yhdistelmänä. Digitaalista mediaa ja tekniikkaa
voidaan käyttää joko työkaluna, toimintona tai sisältönä nuorisotyössä. Digitaalinen nuorisotyö perustuu samaan
etiikkaan, arvoihin ja periaatteisiin kuin nuorisotyö.
Nuorisotyöntekijöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä palkattuja että vapaaehtoisia nuorisotyöntekijöitä.
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Nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden kehitysprojektimme suhteen digitaalisen sosiaalisen innovoinnin
alaan kuuluva nuorisotyö ei ole ainoa termi, jota käytetään viittaamaan digitaalitekniikan käyttöön, tekniikkaan, joka
mahdollistaa suuremman osallistumisen hallintoon tai auttaa hallintoa muuten tarjoamaan kansalaispalveluita ja lujittaa
suhteita kansalaisiin ja tavoittaa heikommassa asemassa olevat ryhmät. Yksi tavoitteistamme on lisätä tietoisuutta ja
sitoutumista nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden (YDSI) käyttöönottoon nuorten kanssa tehtävässä työssä.
Tällä tavalla me painotamme seuraavia asioita;
❖ IT:n tarjoamat oppimismahdollisuudet ja miten ne liittyvät nuorisopolitiikkaan;
❖ kuvataan YDSI: n käyttöä avain kompetenssien ja sitoutumisen kehittämisessä, etenkin heikommassa
asemassa olevien nuorten kanssa;
❖ Motivoi nuoriso-opettajia ja sidosryhmiä käytännöllisillä ohjeilla digitaalisen sosiaalisen
innovaatiokoulutuksen käyttöönotosta organisaatioissaan.
Lyhyesti sanottuna, Young Digital Social Innovators -hanke aikoo lähestyä tämän päivän sosiaalisia haasteita
tutkimalla joitain esimerkkejä siitä, missä digitaalisella sosiaalisella innovaatiolla on jo sosiaalisia vaikutuksia eri
alueilla. Uskomme vakaasti, että tarjoamalla erityisiä case-tutkimuksia ja esimerkkejä, digitaalinen sosiaalinen
innovointi helpottaisi nuorisotyötä.
Osa alueista, joilla digitaalisella sosiaalisella innovaatiolla voisi tuoda sosiaalisia vaikutuksia, ovat;
❖
❖
❖
❖
❖

Digitaalinen demokratia
Ympäristö ja ilmastonmuutos
Terveys ja sosiaalipalvelut
Siirtolaisuus ja integraatio
taidot ja oppiminen

❖ Ruoka

Digitaalinen demokratia
AVOIN MINISTERIÖ
Crowdsourcing-alusta | Suomi

Mikä se on?
Kansalaisyhteiskunnan organisaatio, joka auttoi ihmisiä joukkoistamaan lakiehdotuksia parlamenttiin.

Milloin se luotiin?
1. maaliskuuta 2012

Kuinka se toimii?
• Verkkoalusta https://www.avoinministerio.fi
• Asiantuntijat arvioivat toimitetut aloitteet
• Kynnysarvona on saavutettava 50 000 kannatusta ennen aloitteen siirtämistä parlamentille äänestystä varten

Organisointi / johtaminen
Kansalaisaktivistit perustivat avoimen ministeriön avoimien hakkerointien sarjaan pro bono -ohjeiden ja
tietotekniikkayritysten panoksen avulla. Perustettiin voittoa tavoittelematon yhdistys, joka vastasi sen johtamisesta.

Julkisuus
Tiedotteet, blogiartikkelit, sosiaalinen media

Tulokset
Viime aikoina foorumin aktiviteetti on loppunut, mutta vuoden 2014 loppuun saakka kaikista parlamentille siirretyistä
aloitteista ei ollut äänestetty puolesta.

Yhteydet
Joonas Pekkanen: joonas.pekkanen@avoinministerio.fi
Kansalaisaloite alkoi poliittisena prosessina, jota tukivat oikeusministeriö ja vihreä puolue, ja alun perin se oli ilman
kansalaisten osallistumista. Itse lain ja kaikkien perustuslakimuutosten hyväksymisen aikana ei käyty julkista väittelyä
tai julkista keskustelua eikä melkein mitään tiedotusvälineissä. Kaikki muuttui sen jälkeen, kun ensimmäiset aloitteet
käynnistettiin ja projekti alkoi saada huomion myös yleisöltä ja poliitikkoilta. Suurin aloite, joka osoitti, kuinka
projektista voi tulla pelinvaihtaja, oli saman sukupuolen avioliitto-aloite, jonka allekirjoitti yli 100 000 ihmistä.
Mainitun kampanjan käynnistäminen vuonna 2013 oli erittäin ajankohtainen parlamentin jatkuvan keskustelun kanssa.
Viimeisen puolitoista vuoden ajan avoimen ministeriön toiminta on vähentynyt lähinnä riittämättömän rahoituksen
takia. On kuitenkin joitain ehdotuksia avoimen ministeriön pitämiseksi mahdollisimman aktiivisena ja yksi niistä on
projektin muuttaminen poliittiseksi puolueeksi. Ajatuksena on inspiroida ihmisiä pohtimaan uusia ajattelutapoja ja
näyttämään esimerkki siitä, miten joukkoistushankkeet voivat kehittyä ajan myötä. Keskeinen osa kansalaisten
aktiivisempaa osallistumista on julkisuus. Vaikka ajatus siitä, että kansalaiset pystyvät ehdottamaan uusia lakeja, on
hyvä, aloitteet hylätään toisinaan parlamentissa, koska niitä ei ole muotoiltu ja valmisteltu oikein, ja avoin ministeriö
on tässä auttamassa. Asiantuntijat arvioivat foorumiin toimitetut aloitteet ja seuraavat mitkä saavat tukea, jotta voidaan
harkita eteenpäin viemistä. Sitten ministeriön vapaaehtoistyön asiantuntijat ja eri ammattilaiset (kuten tutkijat,
professorit jne.) ja lakimiehet harkitsevat valittuja ehdotuksia arvioidakseen aloitteen mahdollisia vaikutuksia. Prosessi
on avoin ja saatavilla verkkosivustolla, jolloin kaikki voivat osallistua keskusteluihin. Lisäksi kun ehdotus on saatettu
parlamentin käsiteltäväksi, kansalaiset voivat myös saada yksityiskohtaisen tiedon siitä, kuinka heidän edustajansa ovat
kommentoineet ehdotusta ja äänestäneet siitä.

D-CENT
Verkkodemokratian työkalupakki | Suomi
Mikä se on?
D-CENT (Decentralized Citizens ENgagement Technologies) on Euroopan laajuinen hanke, joka kokoaa yhteen
kansalaisten johtamat organisaatiot, jotka ovat muuttaneet demokratiaa viime vuosina ja auttavat heitä kehittämään
seuraavan sukupolven avoimen lähdekoodin, jaettuja ja yksityisyyttä vaalivia työkaluja suoraan demokratiaan ja
taloudellisiin vaikutusmahdollisuuksiin.

Milloin se luotiin?
2013

Kuinka se toimii?
•

Verkkoympäristö http://tools.dcentproject.eu/ ja https://decisions.dcentproject.eu/

•

Avainsanapohjainen hakukone

•

Ilmoitusten tilaaminen

•

Päivitykset sähköpostitse

•

Yhteistyökumppani yhteistyöhön

Organisointi / johtaminen
Open Knowledge, Nesta, W3C

Mainostamiseen käytetty julkisuus
Julkiset tapahtumat, sosiaalinen media

Tulokset
Osallistumisvälineitä käytetään Madridissa, Reykjavikissa, Helsingissä ja Barcelonassa

Yhteydet
Teemu Ropponen: teemu.ropponen@okf.fi
D-CENT on Euroopan laajuinen hanke, jolla luodaan yksityisyyttä tuntevia kansalaisyhteiskunnan työkaluja ja
sovelluksia suoran demokratian ja taloudellisen vaikutusmahdollisuuden saavuttamiseksi. Vaikka se pilotoidaan
Suomessa antamalla aktiivisille kansalaisille mahdollisuuden seurata päätöksentekoprosessia Helsingissä, se toimii nyt
muualla Euroopassa ja pyrkii tulemaan suosituksi myös maailmanlaajuisesti. Ideana on tuoda kansalaiset yhteen
päätöksentekijöiden ja kehittäjien kanssa ja luoda siten uusi hajautetun sosiaalisen median alusta, joka mahdollistaa laajaalaisen yhteistyön ja edistää aktiivista osallistumista päätöksentekoon. Alustan avulla käyttäjä voi valita tarkalleen ne
aiheet / aiheet, jotka kiinnostavat häntä, ja sitten kirjautua ilmoitusjärjestelmään, joka antaa käyttäjälle "heads-upin" kun
kaupungin kunta / komitea käsittelee nämä kiinnostavat kysymykset. D-CENT yrittää tässä tapauksessa tutkia uusia
tapoja muuttaa vuorovaikutusta päätöksentekoprosesseissa. Se tekee niin yrittämällä muuttaa tehdystä päätöksestä
melkein tietyn tyyppisen sosiaalisen objektin, joka soveltuu aktiiviseen online-vuorovaikutukseen. Tämän saavuttamisen
avaintekijä on keskittyminen voimakkaasti alustan tehokkaaseen, selkeään ja intuitiiviseen toimivuuteen. Lisäksi se
mahdollistaa tiedon jakamisen sosiaalisessa mediassa ja auttaa ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole vuorovaikutuksessa
tosielämässä, mutta joilla on yhteinen etu, luomaan yhteistyöympäristö tarvittaessa. Tämä antaa aktiivisille ja saman
mielisille kansalaisille mahdollisuuden jakaa ideoitaan tehokkaammin ja aktiivisemmin sekä pitää virkamiehet
vastuullisina seuraamalla toimintaansa tiiviisti. On syytä mainita, että D-CENT on ainutlaatuinen projekti myös siksi, että
sillä on enemmän kuin yksi tarkoitus - se ei ole yksinkertainen poliittinen ja tekninen väline, sillä on myös innovatiivinen
tieteellinen lähestymistapa siihen. D-CENT on projektina julkaissut melkoisen määrän asiakirjoja, jotka liittyvät siihen,
kuinka tietyt sen näkökohdat voisivat tukea teorioita ja ideoita muilla aloilla.

Ympäristö ja ilmastonmuutos
INSPECTORUL PADURII
Joukkoistus-portaali

Mikä se on?
Se on mobiilisovellus, nimeltään "Inspectorul padurii", joka tarkoittaa "Metsän tarkastaja", joka on kaikkien
älypuhelinta omistavien saatavilla, jonka avulla kansalaiset voivat seurata laitonta puunkorjuuta ja tarkemmin
sanottuna sen kuljetusta.

Milloin se luotiin?
Se lanseerattiin heinäkuussa 2016

Miten se toimii?
•
Puhelimeesi ladattu mobiilisovellus
•
Helppo pääsy ja käyttö
•
Kuulustelupohjainen – tuottaa 2 erilaista vastausta
•
Reaaliaikainen vahvistus
•
Ei sähköpostipäivityksiä tai ilmoituksia, koska sovellustypologia ei vaadi jatkuvaa vuoropuhelua
käyttäjiensä kanssa, sillä on hyvin kohdennetut tulokset

Järjestäminen/ johtaminen
Ympäristö-, vesi- ja metsäministeriö/ Romanian hallitus

Tiedotus
Sosiaalinen media, perinteinen media

Tulokset
Tiedotusvälineiden mukaan sovelluksella oli ennätyksellinen 60 000 latausta ja kansalaiset suorittivat yli miljoona
kuulustelua tarkistaakseen, olivatko tietyt puunkuljetukset laittomia. Sovelluksen käytön jälkeen ja sen tulosten
perusteella oli useita 112 puheluita, jotka johtivat poliisitutkimuksiin.
Valitettavasti poliittisista syistä sovellus ammuttiin vuonna 2017

Yhteydet
gardaforestiera.brasov@gmail.com
Kun olet ladannut sovelluksen, voit olla täysin mukana puiden kuljetusvälineiden valvonnassa.
Aina kun havaitset puuta kuljettavan ajoneuvon, pääset sovellukseen ja syötät sen rekisterikilven.
Sovellus tarkistaa ajoneuvon reaaliajassa ja antaa automaattisesti seuraavat tiedot: kyseisen kuljetuksen
olemassaolo tai ei ole olemassa. Jos kuljetus on todellista ja laillista, sovellus näyttää käytettävissä
olevat kuljetustiedot, kuten puulaji, määrä jne. Jos ei, näyttöön tulee seuraava viesti: “Tämä kuljetus
saattaa olla laiton, koska se ei ole rekisteröity"
Sovellus on liitetty muihin välineisiin, joilla on tarkoitus lopettaa laiton puunkorjuu, kuten
SUMAL - kansallinen integroitu järjestelmä, joka seuraa puun kuljetus polkua, ja ”Radarul Padurilor” Puunseurantajärjestelmä, ensimmäinen sovellus tästä aiheesta.

AERLIVE
Älykäs verkkoalusta

Mikä se on?
Alusta, aerlive.ro, joka kerää ja julkaisee tietoja ilmanlaadusta Bukarestissa, Romaniassa, ja tarjoaa siten
reaaliaikaisia mittauksia ilmansaasteista suurimmissa Bukarestin naapurustoissa.

Milloin se luotiin?
Joulukuu 2019

Kuinka se toimii?
•

Online-alusta

•

Kiinteän ja matkaviestimen verkko, joka sijaitsee kaupungin asianmukaisissa osissa

•

Tietoja kerätään ja viedään airlive-verkossa - johtaa ilmanlaadun toteamiseen

•

pääsy reaaliaikaisiin tietoihin aerlive.ro-alustalla;

•

Automaattinen valvonta

•

Kartoitetaan ilmanlaadun kehityssuunta Bukarestissa

Organisaatio / hallinta
Kestävän politiikan keskus - Ecopolis / ETA2U -säätiö ja muut kumppaniorganisaatiot, kuten IKEAkaupunkiympäristörahasto

Tiedotus
Sosiaalinen media ja perinteinen media

Yhteydet
echipa@ecopolis.org.ro
Aerlive.ro-verkolla (beeta) tarkoitetaan 10 kiinteää asemaa ja 2 matkaviestintä, jotka sijaitsevat kaupungin
merkityksellisissä kohdissa. Asemat mittaavat PM10: n (hiukkaset, joiden halkaisija on alle 10 mikronia), PM2,5: n
(hiukkaset, joiden halkaisija on alle 2,5 mikronia), parametrejä. Airlive.ro kerää ja julkaisee tietoja Bukarestin
ilmanlaadusta. Voit tarkistaa alustalta kohdennetun tiedon eri alueista, kuten ilmanlaatuindikaattorin, kosteuden,
tuulen ja paineen, ilman lämpötilan jne. Toistaiseksi kaikkialla kaupungissa on 10 anturia, ja vuoteen 2020 mennessä
tavoitteena on integroida vähintään 50 muuta anturia. Tulevaisuuden suunnitelmiin sisältyy myös kansalaisten
yksittäisten anturien jakaminen mikrohiukkasten mittaamiseksi. Myös foorumi kerää tällaisia tietoja reaaliajassa.

Terveys-ja sosiaalihuolto
Kooth - Online mielenterveysneuvonta (https://www.kooth.com/index.html)

Mikä se on?
Online anonyyminen mielenterveysneuvontapalvelu lapsille ja nuorille.

Milloin se luotiin?
Se käynnistettiin vuonna 2004, BACP: n akkreditoima (xenzone.com)

Kuinka se toimii?
Tarjoa todellisia neuvonantajia, jotka voivat puhua nuorten kanssa ja auttaa heitä kaikissa kohtaamissaan
asioissa.
Muiden nuorten kirjoittamat artikkelit, jotka muut voivat lukea vapaasti sivustolla, ovat esimerkkejä nuorten
kohtaamista vaikeuksista ja tarjoavat hyödyllisiä neuvoja.
Päivittäinen päiväkirjapalvelu, jonka avulla käyttäjä voi kirjata tunteensa.
Suorita säännöllisiä ohjelmia, kuten lepo- ja rentoutumisfoorumia vihanhallintaviikolle.
Lataa hyödyllisiä artikkeleita, kuten häiriötekniikoita ja selviytymismenetelmiä.

Organisaatio / hallinta
Koothin tarjoaa Xenzone-niminen yritys, joka käyttää tekniikkaa auttaakseen ihmisiä pääsemään parempiin
mielenterveyspalveluihin.

Tiedotus
Mielenterveyden parissa tekemästään työstä nuorten kanssa julkaistiin artikkeli Guardianissa vuonna 2018

Tulokset
"Ilmaista verkkopalvelua tarjoavaa Koothia käyttävien alle 18-vuotiaiden määrä on noussut 20 000: sta vuonna
2015 65 000: seen viime vuonna, ja sen ennustetaan nousevan edelleen 100 000: een tänä vuonna." (The
Guardian, 2018).

Yhteydet
Sähköposti: contact@xenzone.com
Puhelin: 02039849337
•
•
•
•

•

•

Vapaa käyttää.
Anonyymi.
Luottamuksellinen palvelu.
”Nuoret pitävät siitä, että he voivat puhua neuvonantajan kanssa joko heti tai 10 minuutin kuluessa jopa tunnin verran
iltaisin. He rakastavat sitä välittömyyttä ”, kertoi Koothin takana olevan yrityksen XenZone tutkimus- ja arviointijohtaja
Aaron Sefi.
”He rakastavat myös nimettömyyttä, koska he voivat ilmoittautua antamatta henkilökohtaisia tietoja. Lisäksi he ovat
hallinnassa, koska he päättävät ottaa meihin yhteyttä sen sijaan, että heitä kehotettaisiin tekemään niin. " (Aaron
Sefi, Xenzone).
Videoneuvonnan ja tukevien tekstiviestien käyttö auttaa myös nuoria tuntemaan olonsa vähemmän yksin.

Kooth on hyödyllinen digitaalinen työkalu heikommassa asemassa olevien nuorten terveys- ja sosiaalipalveluihin, koska
sitä voidaan käyttää vapaasti. Koska neuvoja on saatavana tämän verkkopalvelun kautta, se tarkoittaa, että nuorille ei aiheudu
ylimääräisiä kustannuksia, jotka aiheutuvat matkustamisesta henkilökohtaisille tapaamisille neuvonantajien kanssa. Sen sijaan he
voivat saada tätä apua oman kodin mukavuudesta. Se on räätälöity erityisesti lapsille ja nuorille, ja neuvonantajilla on kokemusta
lasten ja nuorten mielenterveyskysymyksistä. He voivat myös käyttää tätä palvelua heti sen sijaan, että heidät pidettäisiin pitkään
odotuslistalla henkilökohtaista tapaamista varten. Palvelu on luottamuksellista, joten nuoret tietävät heidän yksityisyyttään
suojattuna.

Migration and Integration
Migport| Turkki
Mikä se on?
Pakolaisten vapaaehtoisten tiedonjakoverkko Migport on hanke, jonka tarkoituksena on kuunnella
maahanmuuttajien ongelmia ja luoda ratkaisuja niihin. Maahanmuuttajat kirjaavat ongelmansa nimettömästi;
ratkaisun ovat kehittäneet muut maahanmuuttajat, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti tässä verkostossa, tai julkiset
laitokset turkin kautta.

Milloin se luotiin?
2016
Kuinka se toimii?
•

Online-alusta ja mobiilisovellus http://www.migport.com/

•

Pakolaiset yhdistyvät nimettömästi vapaaehtoisiin

•

Pelkkä lempinimi riittää yhteyden muodostamiseen

•

GDPR-yhteensopiva (yleinen tietosuoja-asetus)

•
Pakolaiset ansaitsevat Migportin ennakkomaksukortit kyselylomakkeen täyttämiseksi ja voivat myös
osallistua akateemikkojen suorittamiin maksettuihin tutkimushankkeisiin.

Organisointi / johtaminen
Toimialat: Tietotekniikka ja palvelut
Yrityksen koko: 1-10 työntekijää
Pääkonttori: Ankara, Cankaya
Tyyppi: Julkinen yhtiö
Perustettu: 2016

Mainostamiseen käytetty julkisuus
Sosiaalinen media
Facebook : https://www.facebook.com/pg/migrationport/about/?ref=page_internal
Instagram: https://www.instagram.com/migrationport/
Twitter: https://twitter.com/migrationport

Tulokset
Edelleen käytössä yli 15000 käyttäjän kanssa 100 maassa

Yhteydet
Osoite: Üniversiteler Mah. Ön Kuluçka Merkezi 2, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya / Ankara
Sähköposti: berat@migport.com
Berat Kjamil, joka tuli pienen matkalaukun ja isojen unelmien kautta Makedoniasta Turkkiin, turkkilaissyntyinen
maahanmuuttajanuori.
Pakolaisten vapaaehtoisten tiedonjakoverkko Migport on hanke, jonka tarkoituksena on kuunnella maahanmuuttajien
ongelmia ja luoda ratkaisuja niihin. Maahanmuuttajat syöttävät ongelmansa nimettömästi; ratkaisun ovat kehittäneet
muut maahanmuuttajat, jotka työskentelevät vapaaehtoisesti tässä verkostossa, tai julkiset laitokset turkin kautta.
”Maahanmuuttajiin käytetään paljon varoja, mutta he ovat edelleen erittäin huonossa kunnossa. Tämän
ymmärtämisen jälkeen kehitimme todisteisiin perustuvia projekteja tutkimalla kuinka datakeskeiset projektit ovat ja
kuinka paljon ratkaisuja maahanmuuttajat voivat tuottaa sosiaaliseen ja taloudelliseen integraatioon liittyviin
kysymyksiin ”, Berat selittää.
Tämän applikaation ansiosta syyrialainen äiti, joka ei ole pystynyt lähettämään lastaan kahteen vuoteen kouluun, voi
myös löytää ratkaisun, työnhakijapakolainen saapuu hakemukseen ja kirjoittaa hänen pääominaisuutensa ja
kykynsä. Vapaaehtoiset ovat myös välittäjiä työpaikkojen luomisessa sovittamalla nämä tiedot työntekijöitä hakeviin
yrityksiin.
Yksi applikaation eduista kansanterveyden kannalta oli se, että afganistanilaiset pakolaiset, joilla oli varauksia ja
joilla ei ollut tietoja rekisteröinnistä, tunnistettiin ja ilmoitettiin julkisille laitoksille. ja näiden pakolaisten joukossa
oli sairaita ja tarvitsi hoitoa.
Toimii kolmella kielellä
Sovellus tarjoaa palveluita arabian, englannin ja turkin kielellä.
Yhdysvaltain ulkoministeriön ja Saksan Marshall-rahaston kautta tämä hanke oli valittu innovatiivisimman
hankkeeksi Turkista, myös Kanadasta. Se sai palkinnon Turkin sosiaalisten aloitteiden puolesta.

Gherbtna| Turkki
Mikä se on?
Mojahed Akil on yksi noin neljästä miljoonasta syyrialaisesta, jotka ovat paenneet maasta julman sisällissodan jälkeen.
Hän on ohjelmistokehittäjä, joka asuu nyt naapurimaassa Turkissa. Akil julkaisi ilmaisen sovelluksen auttaa Syyrian
pakolaisia Turkissa. Sitä kutsutaan Gherbtna, joka tarkoittaa yksinäisyyttämme, toisiamme tai maanpakoa arabiaksi.
Gherbtna on yhdistetty sovellus (verkko ja radio), jonka tarkoituksena on auttaa syyrialaisia Turkkissa kaikessa.
Sovelluksessa on erilaisia osioita, kuten työpaikatarjoukset, Syyrialaisten opiskelijoiden ilmoittautumisvaatimukset
yliopistoihin pääsyä varten, oleskelulupia koskevat säännöt ja tiedot siirtokunnista, kuten siitä, mitkä alueet ovat
turvallisia ja joita poistetaan ... Kaikki, mikä on hyödyllistä Syyrian pakolaisille.

Milloin se luotiin?
2014

This main menu is broken down into sections that include job
listings (that's the icon with the magnifying glass). Another section
lists local businesses and services that Syrians might need (that's the
icon with the man in the suit), with links to things ranging from
language classes to Syrian sweet shops.
And there's a section called "I Need" (that's the one with the hand
symbol), where you can post a question about whatever you need to
find in your area on a message board. When we looked, people were
seeking recommendations for things like doctors and drivers.

"Help Me" gives you a step-by-step guide on what you need to do
when it comes to government processes, like getting that Turkish
work permit.

•
•

Online Platform & Mobile App https://play.google.com/store/apps/details?id=namaa.ghrbtna.syria
https://apps.apple.com/tr/app/shbkt-ghrbtna/id1137022172?ign-mpt=uo%3D4
Web https://www.8rbtna.com/

Organisointi / johtaminen
Yritys: https://namaa-solutions.com/
Toimialat: Tietotekniikka ja palvelut
Pääkonttori: İstanbul, Gaziantep

Perustettu: 2014
Mainostamiseen käytetty julkisuus
Sosiaalinen media
• Linkedin https://www.linkedin.com/company/namaa-solutions
• Facebook https://www.facebook.com/namaa.solutions/?ref=br_rs
• Twitter https://twitter.com/namaa_solutions
• Instagram https://twitter.com/namaa_solutions

Tulokset
Yli 50000 latausta, edelleen käytössä. Viimeisin päivitys toukokuussa 2017

Yhteydet
Sähköposti: support@8rbtna.com
Sähköposti: mojahed.akil1@gmail.com
Osoite: 1) Gülbahar mah. Kerekerciler Sk. Meriç Merkez No: 3 Kat: 4 Şişli / İstanbul
2) İncili Pınar Mh. Gazi Muhtar Paşa Blv. Doktorlar Sitesi B: AK: 6/603 Şehitkamil / Gaziantep
YK: n viimeisimpien tietojen mukaan Turkkiin on päätynyt noin 1,7 miljoonaa syyrialaista pakolaista, melkein puolet
ulkomaille paenneista.
Kun Syyrian sota jatkuu viidennettä vuotta ilman selkeää loppua näkyvissä, Akilin kaltaiset pakolaiset pakotetaan
hyväksymään, että heidän oleskeluunsa uudessa maassa ei ole selkeää päättymispäivää, mikä lisää paineita heihin uuden
elämän perustamiseksi.
Monet ovat kuitenkin yrittäneet välttää vuorovaikutusta Turkin järjestelmän kanssa osittain kieliesteiden takia ja osittain
siitä, että he ovat hermostuneita asioista hallituksen virkamiesten kanssa.
Sovelluksella on toistaiseksi ollut noin 55 000 latausta. Käyttäjät voivat myös etsiä vinkkejä Gherbetnan verkkosivuilta
tai Facebook-sivulta. Akil haluaa laajentaa hanketta muihin maihin, joissa syyrialaiset ovat päätymässä - hän julkaisi
egyptiläisen version ja haluaisi myös käynnistää Libanonin ja Jordanian versiot.
Aluksi älypuhelinsovellus saattaa tuntua oudolta tapana auttaa, kun vuodesta 2011 lähtien ulkomaille paenneiden suurten
syyrialaisten joukot asuvat nykyään pakolaisleireillä ja niiden on ilmoitettu olevan usein vaikeissa elinoloissa. Mutta
valtavan määrän sisällä on monia keskiluokan syyrialaisia pakolaisia, jotka pakenivat ja heillä oli tarpeeksi rahaa
vuokrata pieniä asuntoja ja löysivät joissain tapauksissa perus töitä.
Akilin mukaan Turkin hallitus tarjoaa Internet-yhteyden myös joissakin leireissä - sitä pidetään välttämättömänä
palveluna, joka auttaa ihmisiä pitämään yhteyttä sukulaisiinsa, jotka ovat yhä kotona tai pakenevat muihin maihin.
"Tämä ajanjakso on levittänyt meidät monien maiden kesken", sanoo Akil, jonka vanhemmat ja sisarukset pakenivat
erikseen Saudi-Arabiaan ja Dubaihin. "On monia minunlaisia Syyrialaisia ."

Taidot ja oppiminen

Mikä se on?
Fixperts on yksinkertainen kehys ihmiskeskeisen suunnitteluprosessin opettamiseen kouluissa ja yliopistoissa. Tarjoamme
opetusresursseja ja koulutusta, jotta kouluttajat kaikkialla maailmassa voivat hyödyntää sen pakottavaa luonnetta.
•

Suorita yli 30 yliopistossa ympäri maailmaa

•

Keskeinen tasolle 1/2 STEM -teknologiapalkintoon englannin kouluissa

•
Yhdenmukaistettu suunnittelun ja tekniikan opetussuunnitelman kanssa avainvaiheissa 3 ja 4 englannin kouluissa (ikä
12-16). Lataa Fixperts for… -oppaamme nähdäksesi kuinka Fixperts linkittää D&T, STEM, Science, Maker Mindset ja Life
Skills -sovelluksiin.
•

Kansainvälisen muotoilupalkinnon suunnittelija 2016 -palkinnon voittaja

•

Rikas 400 + Fixpert-elokuvan arkisto, jota on katsottu yli 500 000 kertaa

•

Ilmaiset perusmateriaalit

•

Rakennettu voittoa tavoittelemattomaksi organisaatioksi

Fixperts on oppimisohjelma, joka haastaa nuoria käyttämään mielikuvitustaan ja taitojaan kekseliäiden ratkaisujen
löytämiseen todellisen ihmisen arjen ongelmiin. Usein digitaalitekniikat auttavat tätä. Prosessissa he kehittävät joukon
arvokkaita siirrettäviä taitoja prototyypeistä yhteistyöhön.

Milloin se luotiin?
FixEd sai alkunsa vuonna 2012, kun 2 perustajaa (Daniel Charney ja
James Carrigan) tilasivat viisi ensimmäistä elokuvaa, jotka ympäröivät
kiinnityspisteitä työssä. Fixperts ovat kehittäneet Fixperts-ohjelmaa
kouluissa vuodesta 2016.
FixEd on ajattelutapa, jonka tehtävänä on inspiroida ja varustaa luovia,
nerokkaita ja anteliaita ongelmanratkaisijoita ympäri maailmaa
(etenkin, joskaan ei yksinomaan, Fixperts).
Tuemme kouluttajia ja organisaatioita kiinnostamaan ja motivoimaan
oppijoita suosittujen, palkittujen oppilaitosten kautta kouluille ja
yliopistoille. Tutkimusohjelmamme yhdistää sinut ajankohtaisiin
ideoihin ja lähestymistapoihin ja 2000-luvun taitoihin, joita nuoret
tarvitsevat.

Kuinka se toimii?
Näin Fixpertit toimivat….

Ensiksi:
Innosta luovia tekemistaidoilla varustettuja ihmisiä korjaamaan asioita muille…
Fixpert asiantuntijat aloittavat prosessin, joka houkuttelee heidän luovuuttaan ja kekseliäisyyttään.

Toiseksi:
Tee siitä elokuva… Prosessi sisältää elokuvan tekemisen, joka dokumentoi prosessin alusta lähtien kiinteään. Lataa
Fixperts-logo käytettäväksi Fix Filmissä! Lähetä sitten meille tämä lomake

Kolmanneksi:
Inspiroi muita tekemään samoin ... Ihmisistä saattaa tulla itse Fixperttejä tai ehkä heitä inspiroidaan ratkaisemaan seuraava
löydetty ongelma.

Organisointi / johtaminen
Daniel Charny Perustaja ja luova johtaja
Suunnitteluprofessori, teollisen suunnittelijan, yhden miehen evankelista, joka on tärkeä tehdä tulevaisuuden
elämässämme, Fixperts aiheutti Danielin turhautumisesta suunnittelu- ja tekniikkaopiskelijoille, joilla ei ollut perustiedot
materiaaleista, prosesseista ja ihmisistä. Danielin sitoutuminen mielikuvituksen ja taitojen sekä ideoiden yhdistämisen
tärkeyteen käytännön kokeilun kanssa on tehostanut toimintaansa suunnittelijana, kuraattorina ja konsulttina. Daniel on
luova valmentajamme ja kansainvälinen suurlähettiläs.
Dee Halligan Perustaja ja toimitusjohtaja
Dee on ottanut Fixpertsin lupauksen uudelle vaiheelle perustamalla FixEd. Kokenut strategia ja vanhempi johtaja suurille
kulttuurialan toimijoille, jotka kiinnostavat julkista mielikuvitusta, kuten Tiedemuseo ja National Trust, hänen
painopisteensa on laser-terävä: tuottaa todellista arvoa ja tehdä todellisia vaikutuksia. Kuulostaa yksinkertaiselta! Hänen
johdollaan olemme asettaneet kunnianhimon korkealle ja olemme selkeät edessä olevasta reitistä. Laaja vetoomus ja
kestävä tulevaisuus odottavat.
James Carrigan -aloittaja - Kiinteät
Daniel ja James aloittivat Fixpertit yhdessä vuonna 2012, kun he tilasivat ensimmäiset 5 elokuvaa. Jamesin energiaa ja
ajaa ohjaajassa ja käynnistä
vaiheet olivat avain projektin dynaamiseen luonteeseen. Hän on suurin salaliittoimme ja armoton suurlähettiläs. James on
upea Sugru-perustaja.
Paljon muita osakkuusyhtiöitä ja avustajia

Julkisuus
Luottaa paljon sosiaaliseen mediaan levittääkseen tietoa työstään (Facebook, twitter, YouTube, LinkedIn) sekä perinteistä
tiedotusta työstään.

Tulokset
Esimerkkejä palkituista tuloksista:
•
•
•

•

Donal halvaantui rugbyonnettomuudessa, kun hän oli 16-vuotias, joka jätti hänet kätensä toimimattomaksi. Hän
ei ollut kirjoittanut 15 vuotta ennen kuin NCAD: n Fixperts suunnitteli hänelle kirjoitus apuvälineen.
5-vuotiaalla vammaisella Gabbyllä ei ole oikeaa työkalua itsensä syömiseen omatoimisesti. Tämä Fixpertsprojekti antaa hänelle mahdollisuuden tehdä juuri tämä ja saada itsenäisyyttä
Yhteydet
82-vuotiaana Tom elää itsenäisesti, mutta hänellä on yksi ongelma
- hänen käsissään oleva reuma vaikeuttaa
nappien kiinni laittamista ... NCAD: stä Dublinista on tullutInternational
kiinteä Fixperts-ystävä,
ja he ovat
auttaneet
House, Canterbury
Crescent,
keksimään Tomia.
London SW9 7QD
Mia asuu myös ainutlaatuisen vammaisuuden takia, joka vaikeuttaa hänen haarukan pitämistä, mikä tekee
Sähköposti: 3D-painetun
hello@fixing.education
aterioinnista vaikeuksia. Fixperts Dennis, Mario ja Julia suunnittelevat
rannekkeen ongelman
ratkaisemiseksi.

FoodCloudin takana olevat ihmiset
Perustajat Aoibheann O’Brien and Iseult Ward
Vuonna 2012 perustettu Aoibheann oli juuri valmistunut BA: n lakien ja kirjanpidon alalta, ja Iseult suoritti kolmantena
vuonna kaupallisen tutkinnon Trinityssä.
Aoibheann teki maisterin tutkintoa ja Iseult oli ylioppilas, kun he tapasivat pohjimmiltaan sosiaalisen yrityksen
illatilaisuudessa ja keskustelivat ruokajätteestä ja ideoista tehdä jotain ruokajätteen ja niukkuuden sopivuudesta. Joten se
alkoi helmikuussa 2012. He alkoivat kutsua viljelijöiden markkinoita, keskustella hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa,
selvittää, saivatko he ruokaa lahjoituksia, miten se toimi, ja lopulta paljon tutkimuksen ja kovan työn jälkeen he
päättivät, että tehokkain tapa tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on jonkinlainen mobiilitekniikka, joka sopii yrityksiin ja
hyväntekeväisyysjärjestöihin yhteisöissä.

Mikä se on?
FoodCloud on rekisteröity hyväntekeväisyysjärjestö. Se tarjoaa
nopean ja tehokkaan tavan yrityksille lahjoittaa ylimääräisiä ruokia
yhteisöidensä hyväntekeväisyysjärjestöille. Ylijäämäruoka on
ruokaa, joka soveltuu täydellisesti ihmisravinnoksi, mutta jota ei
voida myydä monista syistä (esim. Tuoretuotteet, joita ei myydä
seuraavana päivänä, lyhyt päivämääräinen tuote, hieman
vaurioituneet pakkaukset tai tilauksen yhteydessä tapahtuvat
virheet).
FoodCloud-sovellusta käyttämällä yritys voi ladata
yksityiskohtaiset tiedot ylimääräisestä ruoastaan ja ajanjaksosta,
jolloin ruoka voidaan kerätä. Tekstiviesti lähetetään
automaattisesti yhteisön hyväntekeväisyysjärjestöille, ja
ensimmäinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka hyväksyy tarjouksen,
kerää sen suoraan yrityksestä.

Yhteistyö hyväntekeväisyysjärjestöjen
kanssa
FoodCloud luo hyväntekeväisyysjärjestöjen verkon vastaamaan
lahjoittavia yrityksiä. Nämä hyväntekeväisyysjärjestöt tukevat
monia yhteisössä toimivia henkilöitä, mukaan lukien; ruoka
köyhyyden vaarassa olevat lapset ja nuoret,
yksinhuoltajavanhemmat, vanhukset, kodittomat, huumeiden ja
alkoholin väärinkäyttäjät, työttömät, perheväkivallasta pakenevat
naiset; ja pienituloiset perheet, jotka tarvitsevat apua
selviytymiseen.
Ylijäämäinen ruoka, joka saadaan anteliailta ruoanluovuttajilta,
menee yli 9 500 hyväntekeväisyysjärjestön verkostoon kaikkialla
Irlannissa ja Isossa-Britanniassa, mikä antaa heille mahdollisuuden
hyötyä huomattavista kustannussäästöistä, jotka ne voivat sijoittaa
takaisin tärkeisiin palveluihin, joita tarjoavat yhteisöissään.
Yhdessä he luovat aaltoilun
ystävällisyyden vaikutus, tarjoamalla osallisuutta ja
mahdollisuuksia yhteisöille hyvien aterioiden avulla.
Lokakuuhun 2019 saakka yli 27 000 tonnia ruokaa on jaettu
uudelleen FoodCloudin teknologiaalustan ja
uudelleenjakeluverkoston avulla hyväntekeväisyysjärjestöille ja
yhteisöryhmille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa
yhteistyössä Fareshare: n kanssa. Tämä edustaa hämmästyttävää 87
358 253 tonnia vältettyä hiilidioksidiekvivalenttia.

MISSIOMME : Muuttaa ylijäämäruoka mahdollisuuksiksi
tehdä maailmasta viihtyisämpi paikka. Saavutamme
päätehtävämme saavuttamalla minitehtävämme:
•
•
•

Levitä ylijäämäruoka uudelleen vähentäen siten
ruokajätettä
Luo mahdollisuuksia sosiaaliseen osallisuuteen tämän
jaetun ruoan avulla
Innostaa yhteisöjä ryhtymään paikallisiin toimiin, joiden
aaltoiluvaikutus johtaa globaaliin muutokseen

VISIOMME :

Maailma, jossa hyvä ruoka ei mene hukkaan.

Milloin se luotiin?
FoodCloud aloitti vuonna 2012. Heinäkuussa 2014 Tesco ja FoodCloud aloittivat uraauurtavan kumppanuuden, jossa kaikki
Tescon 149 myymälän ylijäämätuotteet jaettiin hyväntekeväisyysjärjestöille ja yhteisöryhmille näiden kahden nuoren
sosiaalisen yrittäjän perustaman FoodCloud-sovelluksen avulla.
Kumppanuus seuraa menestyvää FoodCloud-pilottiohjelmaa 18 Tesco-myymälässä, jotka toteutettiin lokakuusta 2013
helmikuuhun 2014 ja joiden ansiosta ne lahjoittivat lähes 60 000 ateriaa tai 27 tonnia ruokaa 38 hyväntekeväisyysjärjestölle.
Yhteistyöstä FoodCloudin kanssa hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten Drogheda Homeless Aid, ovat pystyneet vähentämään
viikkokulujaan keskimäärin 30%.

Koko haastattelu https://www.her.ie/life/irish-women-in-business-iseult-ward-and-aoibheann-obrien-of-foodcloud159937
•
•
•
•
•

Kuinka he tekivät sen?
Haasteet
Suurimmat hetket
Missä he näkevät itsensä menevän
Parhaat neuvot

Kuinka se toimii?
Mukana on kaksi yksinkertaista vaihetta;
1.
2.

Supermarketissa on täysin hyvää ruokaa, jota he eivät voi myydä sekunnissa. He lähettävät ruuan kuvauksen
myymälässkannerillaan tai älypuhelinsovelluksellamme.
Paikallinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka on mustettuna myymälään meidän foorumin kautta, saa ilmoituksen, jonka
avulla he tietävät, että ruoka on saatavana keräilyyn. Hyväntekeväisyysjärjestö vastaa ruuan hyväksymiseen ja menee
hakemaan sitä.

FoodCloud-sovelluksen avulla Tesco voi ladata yksityiskohtaiset tiedot ylimääräisestä ruuastaan päivittäin tietyllä
hetkellä ja määrittää keräysajan. Tästä eteenpäin lähetetään tekstiviesti kaikille yhteisön FoodCloud-kumppanien
hyväntekeväisyysjärjestöille ilmoittamaan heille tarjouksesta. Kun hyväntekeväisyysjärjestö hyväksyy lahjoituksen, he keräävät
sen asianomaisesta Tesco-myymälästä määritetyn ajanjakson aikana.FoodCloud Hubs toimii valtakunnallisten ruokayritysten
kanssa, joilla on paljon ylijäämäruokaa, kuten tilojen, valmistajien ja jakelijoiden kanssa hallita ad-hoc-ja säännöllisiä
tarvikkeita. ylijäämästä mahdollisimman tehokkaasti
Joissakin tapauksissa yritykset toimittavat suoraan toimipaikoilleen Corkiin, Galwayan ja Dubliniin. Muissa tapauksissa he
keräävät elintarvikealan yrityksiltä päivittäin tai viikoittain kansallisen kylmäkuljetusautomme kanssa.
Kun ruoka saavuttaa lähimmän FoodCloud-keskittimen, se lasketaan, ladataan IT-varastojärjestelmään ja erotetaan sitten
varastoon. He ottavat käyttöön vankan, teollisuuden standardin mukaisen elintarviketurvallisuusjärjestelmän varmistaakseen,
että ruoka kerätään ja toimitetaan turvallisessa kunnossa.
Joka päivä heidän Hub-tiimi soittaa nimetyille hyväntekeväisyyskumppaneillemme, käy läpi kaikki tuotteet, jotka heillä on
keskittimessä, ja tilaavat tilauksen toimittamiseksi tai keräämiseksi seuraavana päivänä. Hyväntekeväisyyskumppanit maksavat
nimellisosuuden ruoan varastoinnista ja kuljetuksesta.
Hyväntekeväisyysjärjestöillä on mahdollisuus saada tuoretta ruokaa, ja yritykset voivat osallistua yhteisönsä
tarkoituksenmukaisella ja käytännöllisellä tavalla varmistamalla, että mikään hyvä ruoka ei mene hukkaan.
Se on yhteisvoitto, hyväntekeväisyysjärjestöillä on mahdollisuus saada tuoretta ruokaa, ja yritykset voivat osallistua yhteisönsä
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Yhteistyökumppanit, hyväntekeväisyysjärjestöt, rom-aamiaiskerhot kodittomista hostelleista perheen tukipalveluihin,
hyötyvät säästöistä ruokakustannuksissaan. Tämän avulla he voivat kohdistaa rahoituksensa ydinpalveluunsa ja tukea taustalla
olevaa tehtävää.
https://food.cloud/how-foodcloud-works/
https://food-and-community.tesco.ie/home/supporting-local-communities/no-time-for-waste/what-is-foodcloud/

Järjestelytoimikunta / johto
FoodCloud koostuu vapaaehtoisryhmästä, johtokunnasta, vähittäiskauppakumppaneista, avunantajista,

Hallitus
https://food.cloud/board-of-directors/

Julkisuus ja palkinnot
15. lokakuuta 2019 Jaettiin yli 65 miljoonaa ateriaa
https://food.cloud/over-65-million-meals-redistributed/
16. lokakuuta 2018 FoodCloudin kautta jaettiin yli 40 000 000 ateriaa
https://food.cloud/over-40000000-meals-redistributed-via-foodcloud/

Pakman-palkinto: Vuoden yhteisökierrätysprojekti FoodCloud ja FoodCloud Hubs olivat ylpeitä voittaessaan
palkinnon, jolla tunnustetaan huippuosaaminen jätehuollossa ja kierrätyksessä yritysten, organisaatioiden, yhteisöryhmien ja
aloitteiden keskuudessa Irlannissa.

Innovaatio muutokselle -palkinto Vuonna 2018 meillä oli kunnia, että meille on annettu Innovaatio muutokselle palkinto. Tämä luokka tunnustaa organisaation, jolla on innovaatioiden kautta humanitaarinen vaikutus yhteiskuntaan.
20. lokakuuta 2016 Tesco lahjoittaa 2 miljoonaa ateriaa irlantilaisille hyväntekeväisyysjärjestöille FoodCloudin kautta
https://food.cloud/tesco-donates-2-million-meals/
19. tammikuuta 2017 FoodCloud laajenee Isossa-Britanniassa johtavien jälleenmyyjien kanssa
https://food.cloud/foodcloud-expanding-in-the-uk-with-leading-retailers/
Vuoden liikenainen 2017 https://www.ul.ie/business/businesswoman_2017

Lisää uutisia https://food.cloud/news/

Tulokset ja vaikutukset
•
•
•

•
•

•

Ovat luoneet ratkaisun elintarvikkeiden ylijäämien uudelleenjakamiseen, joka tukee yli 9 500
hyväntekeväisyysjärjestöä ja yhteisöryhmää kaikkialla Irlannissa ja Isossa-Britanniassa.
15. lokakuuta 2019 FoodCloud ilmoitti, että yli 65 miljoonaa ateriaa jaettiin uudelleen.
Niiden jälkeen, kun FoodCloud aloitettiin vuonna 2014, niiden kasvu on ollut merkittävää. Vuonna 2018 he jakavat
Irlannissa ja Isossa-Britanniassa jaetun määrän 37% enemmän kuin vuonna 2017 ja 228% enemmän kuin vuonna
2016.
Teknologia on kehittynyt, ja sitä käyttää nyt yli 3500 vähittäiskauppaa viidessä maassa
Vuoteen 2021 mennessä niiden tavoitteena on perustaa 10 kansainvälistä kumppanuutta, joka tukee elintarvikkeiden
uudelleenjakeluorganisaatioita niiden pelastamien ylijäämätuotteiden määrän lisäämisessä ja tukee YK: n kestävän
kehityksen tavoitteen 12.3 yleistä saavutusta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on jakaa 25% Irlannin
ruokaylijäämä vuoteen 2030 mennessä
FoodCloud jatkoi vuonna 2018 ratkaisujen jakamista sellaisten ylimääräisten elintarvikkeiden jakamiseksi, jotka
vähentävät ruokajätettä, lisäävät sosiaalista osallisuutta ja innostavat yhteisöjä ryhtymään paikallisiin toimiin, jotka
voivat luoda globaalia muutosta.

https://food.cloud/wp-content/uploads/2019/10/FoodCloud-Report2018_FA.pdf

Kaikki kumppanit vaikuttavat kansainvälisesti https://food.cloud/wpcontent/uploads/2019/10/FoodCloud-Report2018_FA.pdf

Thteystiedot https://food.cloud/contact/
Linkit / Virallinen verkkosivusto

https://food.cloud/

PichaEatsin takana olevat ihmiset
Perustajat Kim Lim Operaattorin perustaja
Swee Lin perustaja, talous ja henkilöstö
Suzanne Ling perustaja, suhteet ja viestintä
3 Malesialaista-naista, jotka tapasivat vapaaehtoistyöntekijöinä UCSI-yliopiston ala-asteen projektissa, mutta heidän
altistumisensa pakolaisille tuli kuitenkin kolme vuotta aikaisemmin opiskelijoina, jotka olivat vapaaehtoisia opettajina
pakolaiskoulussa lähellä heidän kampustaan Cherasissa.
Ruokaravintola-ajatus syntyi perustarpeesta asettaa ruoka pöydälle. Heidän mielestään pakolaiset voisivat käyttää
ruoanlaitto-taitojaan keinona ylläpitää itseään. Alun perin nimellä The Hands of Hope Kitchen, samassa
vapaaehtoisryhmässä, jonka he perustivat yliopistoon, tytöt päättivät nimetä projektin nimeksi Picha, joka oli heidän
ensimmäisen kokkinsa lapsen nimi, joka oli Burman pakolaisia nimeltään Ganu. "alkuun me autoimme Ganua
pakkaamaan hänen laittamaansa ruokaa ja toimitimme sen, ja silloin 4-vuotias Picha käveli meidän kanssa portaita alas",
he kertovat.
https://www.nst.com.my/news/2017/03/217447/picha-project-how-three-msian-women-provide-hope-refugee-families

Mikä se on?
PichaEatsilla (aikaisemmin nimeltään The Picha Project) on yksi yksinkertainen tehtävä: tarjota sinulle hyvää ruokaa.
Mutta kun nautit ateriasi, annat myös Malesian pakolaisille mahdollisuuden aloittaa uusi elämä. PichaEats on
erikoistunut keittiömestariemme kotimaasta peräisin oleviin herkkuihin - irakilaisesta Falafelista, palestiinalaisesta
Hummusista afganistanilaisiin ja syyrialaisiin makeisiin - kaikessa, joka on tehty aitoudesta ja rakkaudesta. PichaEatspalvelun kautta Malesiasta pois pakotetut pakolaisperheet voivat saada mahdollisuuden rakentaa uudelleen elämänsä,
palauttaa arvonsa ja huolehtia perheestään. Yhdessä voimme olla heidän menneisyytensä mukavuus, heidän
nykyhetkensä tuki ja tulevaisuuden sijoittaja.

PichaEats toimii agenttina
1. valvoa perheitä,
2. varmistaa tuotteen laatu,
3. pakkaa tuote
4. markkinoida tuotetta
5. toimittaa asiakkaille ja sitten
6. tarjoamaan toimeentuloa pakolaisperheelle.

Milloin se luotiin?
PichaEats muodostettiin sosiaalisena yrityksenä tammikuussa 2016. Tytöt kokeilivat liiketoimintamalliaan, menua,
markkinointistrategioita ja muita elementtejä saadakseen tämän sosiaalisen yrityksen toimimaan. Picha ja hänen
perheensä ovat vain pieni osa Malesian 168 000 muusta pakolaisesta. Sosiaalisen yrityksen nimeäminen Pichan jälkeen
on jatkuva muistutus siitä, että pyrimme jatkuvasti kehittämään parempaa Malesiaa, jossa syrjäytyneet ryhmät
sisällytetään maan yhteiskuntaan ja talouteen. PichaEats pyrkii aina Pichan tulevaisuuteen ja muihin perheisiin, kuten
Pichan perheisiin.

Kuinka se toimii?
Tee tilaus. Tehdä muutos. Jokaisen oston yhteydessä 50% myynnistä menee Picha-kokille, jossa ne kattavat raakaainekustannukset ja peruselinkustannukset. Toinen 50% menee PichaEatsiin, missä ne kattavat liiketoiminnan
kustannukset ja sijoittavat uudelleen suuremman vaikutuksen luomiseksi. Nauttiessasi loistavia PichaEats-aterioita, he
ovat antaneet mahdollisuuden yli 15 perheelle, joilla on kestävä toimeentulo. Yhdessä voidaan tehdä paljon enemmän
elämän muuttamiseksi.

Palvelumme sisältävät herkullisia ruokia, sosiaalista tietoisuutta ja kestäviä vaikutuksia.
•

Ateriatoimitus

•

Pitopalvelut

•

Avaa talot

•

Picha Pop Up -tapahtumat

Järjestelytoimikunta / johto
17 työntekijää https://rocketreach.co/pichaeats-profile_b45e3028fc76701b
Heillä on myös harjoittelija- ja kokopäivätoimistoja saatavilla https://www.pichaeats.com/the-team/

Julkisuus
2019 KL-pohjainen sosiaalinen yritys PichaEats muuttaa pakolaisista yrittäjiksi tämän Ramadanin
https://www.marketing-interactive.com/kl-based-social-enterprise-pichaeats-turns-refugees-into-entrepreneurs-this-ramadan/
2018 5 minuuttia Picha-projektin kanssa
http://www.uppre.com/2018/03/5-minutes-with-the-picha-project/
2018 Picha-projekti voitti tulevien sukupolvien palkinnon
https://impacthub.net/the-picha-project-wins-future-generations-award/
2017 Picha-projekti: Kuinka kolme Malesian naista tarjoaa toivoa pakolaisperheille
https://www.nst.com.my/news/2017/03/217447/picha-project-how-three-msian-women-provide-hope-refugee-families
2011 Etuoikeutesi (ja vatsasi) tuntuvat todella raskaalta tämän ateriakokemuksen jälkeen
https://vulcanpost.com/668690/the-pichaeats-experience-malaysia-meals-refugees/

Blogi https://www.pichaeats.com/blog/

Tulokset
•

130 000 tarjoiltua ateriaa

•

13 perhettä mukana

•

1 500 000 arvoa takaisin (RM)

•

50% myynnistä annetaan takaisin Picha-kokkeille heidän toimeentulonsa tukemiseksi.

•

100% perheistä kattaa peruskulut

•

100% Pichan lapsista, jotka saavat koulutusta

Voimaannuttamisratkaisut: Ratkaisumme keskittyvät voimaantumiseen kestävien työllistymismahdollisuuksien
kautta. Niiden avulla pyrimme luomaan pakolaisille myönteistä taloudellista, sosiaalista ja psykologista tukea ja
valaisemaan heidän haasteitaan. Koska monet pakolaisäidit voivat valmistaa hyvää ruokaa ja me kaikki syömme
päivittäin, PichaEats aloitettiin yhdellä yksinkertaisella tehtävällä - rakentaa elämä uudelleen ruoan avulla.
Rakensimme alustan, jossa pakolaisten äidit keittävät herkullisia aitoja aterioita, kun taas markkinoimme ja
toimitamme ruokaa yleisölle. PichaEats-palvelun kautta teet muutoksen heidän elämäänsä vain nauttimalla hyvää
ateriaa!
Kuinka työskentelemme Jokaisella tehdyllä ostolla 50% myynnistä menee Picha Chefille, jossa ne kattavat raakaainekustannukset ja perustason elinkustannukset. Toinen 50% menee PichaEatsiin, jossa katetaan liiketoiminnan
kustannukset ja investoidaan uudelleen luodaksemme suuremman vaikutuksen.
Herkullisen vaikutuksen tekeminen, Kun nautit upeista aterioista PichaEatsista, meillä on valtuudet yli 15
perheelle, joilla on kestävä toimeentulo.
Viime vuosina heidän liiketoiminnastaan on saatu tuloja 3 miljoonaa RM3, josta puolet menee takaisin heidän
kanssaan työskenteleville pakolaisille.
UNHCR on rekisteröinyt Malesiassa 150 430 pakolaista tämän vuoden tammikuusta lähtien; vaikka emme voi
vielä muuttaa tätä tarttuvaa aihetta koskevia politiikkoja, Picha-projekti on opettanut meille, että voimme ainakin
aloittaa elämänvaihdon, yhden aterian kerrallaan.
Vuonna 2019 heidät valittiin yhdeksi Booking.com-sivuston kymmenestä parhaan kestävän matkailun aloittajasta
ja Kim listattiin Asia Tatlerin Generation T -ryhmään.
https://www.nst.com.my/news/2017/03/217447/picha-project-how-three-msian-women-provide-hope-refugeefamilies
https://www.pichaeats.com/our-impact/

Copyright 2019 nuorten digitaalisten sosiaalisten innovaatioiden konsortio
http://www.pichaeats.com/a-whole-new-picha-experience/

Yhteystiedot
Joka
koostuu:https://www.pichaeats.com/contact-us/
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" Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei tarkoita sisällön
hyväksymistä, joka heijastaa vain kirjoittajien näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää
vastuussa julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

