AB kurumları ve insanlar arasında sosyal zorlukları başarmak için dijital teknolojiler kullanılmaktadır.
Dijital araçlar, sosyal yeniliği artırmak için büyük bir potansiyele sahiptir: teknolojinin yaratıcı kullanımı birçok
sorunu doğrudan çözer ve her türlü projenin verimliliğini ve ölçeğini önemli seviyede artırır.
Buna karşılık, bizim HEDEFİMİZ binlerce genci kendine güvenen dijital sosyal yenilikçiler olmaları için
güçlendirmektir. Bunu yapmak için, dijital sosyal yenilik DİGİTAL SOSYAL YENİLİĞİ yüksek bir standarda
öğretilebilmesi için gençlik çalışma eğitim programını yenileyeceğiz ve uygulamasını çok çeşitli kuruluşlarda
yapacağız.

Özel hedefler:
i) Güçlendirme, entegrasyon ve yeterlilik gelişimine
katkısını kanıtlayarak DİJİTAL SOSYAL YENİLİK
hakkında farkındalılık, anlayışlık ve sorumluluğu
gençlik sektörünün bütün seviyelerinde artırmak
ii) Gençlik eğitimcilerinin bilgi ve dijital becerilerini
arttırarak ve resmi olmayan senaryolarda DİJİTAL
SOSYAL YENİLİĞ’i öğretmek için gençlik
organizasyonlarının DİJİTAL SOSYAL YENİLİK
öğretme kapasitesinin güçlendirilmek.
iii) Modelimizi çevrimiçi kurs ve etkileşimli platform aracılığıyla paylaşarak DİJİTAL SOSYAL YENİLİK
projelerini öğrenen ve yürüten gençlerin sayısını yükseltmek.

ASOCIATIA PENTRU BAŞLANGIÇ SI DEMERSURI EĞİTİM SATIŞI SI
INOVATOARE
Asociatia IDEI, tüm sakinlerine eşit fırsatlar sunan yenilikçi, hoşgörülü ve tamamen bilinçli Avrupa’yı yaratmaya
çalışan öngörülü gençler grubu tarafından Şubat 2016'da kurulan bir kuruluştur. Asociatia IDEI, gençlerin eğitiminde bir fikir,
gelişme ve yenilik kaynağı olmak için ve çalıştığımız üç konuda farkındalık yaratmada aktif faktör olarak kurulmuştur: i)
Eğitim; ii) çevre ve iklim değişikliği; iii) cinsiyet, ırk, sosyal statü veya esasa rağmen eşit fırsatlar. Asociatia I.D.E.I.'yi
tanımlayan temel değerler yenilikçilik, yaratıcılık, bütünlük, hoşgörü ve sosyal aktivizmdir. Onların çalışmaları, hem ulusal
hem de uluslararası stratejik ortaklıklardan önemli ölçüde yararlanmaktadır ve şu anda çeşitli ve anlamlı bir ortak
organizasyonlar ağı oluşturma sürecindedir.

OLEMISEN BALANSSIA RY
2004 yılında Finlandiya'nın güneyindeki Raisio’do kurulmuş, bağımsız, araştırmaya dayalı kar amacı gütmeyen bir
kuruluştur. Olemisen, dezavantajlı geçmişlerden gelen gençlere yardım eden bir gençlik örgütü olarak başladı ve sorgular ve
araştırmaların sonucunda gençler için eğitimde yapısal iyileştirme ihtiyacının önemliği hızllıca arttı. Onların yaptığı
çalışmalar bugünün ve yarının vatandaşlarının ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılayan modern, dinamik ve duyarlı
eğitim değişimini yapmaktır ve eğitim kurumlarının ve her türlü sivil toplum kuruluşlarına yardım etmektedir. Olemisen'in
çalışmalarının ana amacı, veri toplama, yapısal araştırma ve yapıcı diyalog odaklı faaliyetlerle eğitim ihtiyaçlarının
tanımlanmasıdır. Fin eğitim modelinden esinlenerek, en son eğitim teknolojileriyle beraber sosyal-duygusal öğrenmeye de
öncelik vermektedir.

OMAGH ENTERPRISE
Enterprise Company (OEC) 1984 yılında bölgenin yerel işletme ajansı olarak kurulmuştur. Kuruluş,
hayırseverlik statüsü, güçlü bir yönetim ekibi ve gönüllü yönetim kurulu, yerel topluluğun temsilcisi ile sınırlı kar
amacı gütmeyen bir şirkettir. OEC’nin temel amacı, Omagh bölgesinde ve Kuzey İrlanda'nın batısında kâr amaçlı ve
sosyal girişim girişimlerini desteklemektir. Bu amaca yönelik çok çeşitli yüksek profilli kamu tarafından finanse
edilen eğitim programlarını başlatmış, yönetmiş ve vermiştir ve ana hizmetlerimize işletme tavsiye, eğitim ve
mentorluk; ve daha geniş danışmanlık hizmetleri girmektedir. Teknoloji ve inovasyona olan güçlü bağlılıklarını
yansıtarak, Technology Incubatıon Center ve Innovation Growth’u içeren 80.000 metrekarelik çalışma alanını
yönetiyorlar.

MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED
MMS, gençler ve işgücü piyasasından en uzak olanlar ve onlarla birlikte çalışanlar (gençlik çalışanları,
işletme merkezleri) dahil olmak üzere ulaşılması zor gruplar için aşamalı eğitim verme konusunda özel deneyime ve
kapasiteye sahip İrlandalı bir eğitim kuruluşudur. MMS iş dünyasına giren gençlerin çağdaş işgücü piyasasına
mümkün olduğunca eksiksiz katılımlarını sağlamak için yenilikçi ve uygulamalı kapasite geliştirme programları ve
platformlarında uzmanlaşmıştır. Eğitimsiz ve yeterli derecede çalıştırılmayan gençlere iş yaratma (sosyal girişim
dahil), serbest meslek ve mali güçlendirme yolu sağlayan inovasyon ve girişimcilik becerileri geliştirme fırsatları
sağlayarak; girişimci düşünce, kişisel ve profesyonel her alanda yeniliği ve esnekliği cesaretlendirir..

BURSA EĞİTİM VE GENÇLİK DERNEĞİ
BURGED olarak da bilinen Bursa Eğitim ve Gençlik Derneği, uluslararası gençlik değişimleri (haraketlilik)
ve özellikle sosyal inovasyon ve girişimcilik alanında gençler için yenilikçi eğitimin geliştirilmesi yoluyla, temel
istihdam edilebilirlik becerileri, okuryazarlık, matematiksel, dil, teknik ve sosyal iletişim becerilerin gelişimini
teşvik eden gençlere hizmet veren bir eğitim ve öğretim kuruluşudur. Eğitiminin kalitesini artırmak için ve özellikle
dezavantajlı topluluklardaki çalışmalarıyla fark yaratmak isteyenler için her yıl çok çeşitli ortak ve müşteri
organizasyonlarıyla çalışıyoruz. Organizasyon çok iyi bağlantılıdır ve genç sosyal entegrasyon sorunlarının ve genç
yetişkinlerin işsizliğinin üstesinden gelmek için anlaşma, işbirliği ve güvenilir ağların rolüne büyük önem verir.

EU E-LEARNING INSTITUTE
Avrupa E-öğrenme Enstitüsü (EUEI), güçlü çevrimiçi platformların oluşturulması, kapsamlı eğitim ortamları ve
gerçekten değerli öğrenme deneyimleri yaratmak için kaynak ve araçların sağlanması konusunda uzmanlaşmıştır.
EUEI 'sürekli eğitim' üzerine kurulmuştur; mesleki ve / veya kişisel konuları kapsayan, çok çeşitli sektörlerdeki
öğrencilere daha fazla zenginleştirme sağlayan lise sonrası eğitim programıdır. Bir kuruluş olarak EUEI, kendilerini
geliştirmek ve kariyerlerinde ve iş hayatında ilerlemek isteyenler için sürekli eğitimin ve esnek, çevrimiçi öğrenme
kursları hazırlamanın gayri resmi ve esnek doğasına büyük önem vermektedir. Kapsayıcı ve esnek topluluklar
oluşturmak da kuruluşun temel hedeflerinden biridir. Çevrimiçi kurslarımızın her biri, öğrencilerin mesleki ve
kişisel taahhütlerini göz önünde bulundurarak kendi hızlarında ilerlemelerini sağlayan eşzamansız bir öğrenme
formatına sahip son teknoloji ürünü öğrenme sistemi aracılığıyla verilmektedir.

Dijital Sosyal Yenilik Nedir ve Neden?
Dijital Sosyal İnovasyon gelişen ve geniş bir alan olduğundan, her şeyi kapsayan bir tanım bulmak zordur.
Ayrıca, "sivil teknoloji" ve "iyi teknoloji" gibi diğer benzer alanlar da ortak değer haline geldikçe, tanımlamaya
dönüştürmede sınırlı kullanım vardır. Ancak, kendi araştırmamızı getirdiğimizde ve proje amaçlarımızla ilgili
terimleri daralttığımızda, Genç Dijital Sosyal Yenilik projesi tarafından kullanılan tanımı kullanmaya devam
ediyoruz;
‘Sosyal ve işbirlikçi yenilikte yenilikçiler, kullanıcılar ve topluluklar bilgi ve çözümleri birlikte
yaratmak için dijital teknolojileri kullanır ve internet popüler olmadan önce düşünülemeyecek
bir ölçekte işbirliği yapar.’

Dijital Sosyal Yenilik sosyal zorluklarla başa çıkmak ve insanların yaşamlarını değiştirmek için açık ve
işbirlikçi teknolojiler kullanmakla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Dijital Sosyal İnovasyon terimi “iyi teknoloji”,
“sivil teknoloji” ve “sosyal teknoloji” gibi diğer terimlerle çok örtüşüyor ve terminoloji ile ilgili tartışmalardan
kaçınmaya çalışıyoruz. Bizim için daha önemli olanı, hepimizin aynı yöne doğru gitmemiz ve benzer hedefleri
paylaşmamızdır: teknolojiyi sosyal amaçlara yeniden yönlendirmek ve sadece birkaç kişi değil birçok kişiye fayda
sağlamak için onu kullanmak; vatandaşların kendi hayatlarına daha sorumlu olmak ve onların kolektif bilgi ve
becerilerini olumlu etki için kullanmalarını sağlamak; hükümeti daha sorumlu ve şeffaf hale getirmek; baskın
teknolojik ve iş modellerine alternatifleri teşvik etmek, çevreyi daha sürdürülebilir bir toplum yaratmak için kapalı
ve rekabetçi olmak yerine açık ve işbirlikçi alternatifleri teşvik etmek.

Bu açıklamaları göz önünde bulundurarak, Dijital Sosyal İnovasyon,
❖
❖
❖
❖
❖

Sosyal etkisi var;
Yeni teknoloji trendlerini orijinal halinde edinmek;
Vatandaşları bireysel ve kolektif farkındalık için güçlendirmeyi amaçlamak;
Net bir ağ etkisi göstermek;
Standart seviyedeki vatandaşlara veya "aşağıdan yukarıya" kullanıcı topluluklarını desteklemeye ve onlarla
çalışmaya odaklanmak.

odaklanması gerekiyor.

Bu girişimleri kullanırken, Digital Social Yenilik dört örtüşüm alandan yararlanır;

Açık donanım, Açık bigi, Açık ağ ve Açık bilim1
❖ Açık bilgi: sosyal problemleri başarmak için açık bilgiyi en basit şekilde kullanmak.
❖ Açık donanım: sosyal problemleri başarmak için açık donanımı en basit şekilde kullanmak.
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❖ Açık ağ: sosyal problemleri başarmak için ağ ve altyapıyı teknolojiyi aşağıdan yukarıya kullanarak
çoğaltmak.
❖ Açık bilim: sosyal problemleri başarmak için kalabalığın gücünü ve varlıklarını kullanmak.
Sık söylendiği gibi günümüzün geçmişte herhangi bir zamandan farklı olduğunu düşünürsek, bize göre topluluklar
arızalı ekonomik modeli, teknoloji platformlarında, iklim değişikliğinde ve demokrasideki krizde paranın ve gücün
otomatikleştirme ve merkezileştirildiğinden dolayı brüt eşitsizliğinin kötüleşmesi gibi problemlerle karşılaşırlar.
Biz Dijital Sosyal Yenilik bu birkaç alanda dönüştürücü potansiyele sahip diye düşünüyoruz.
Dijital Yenililiğ’in dijital tarafı sosyal problemleri internet popüler olmadığı zamandan daha büyük derecede ve hızda
başarmaya imkan verir; o vatandaşlarına daha fazla kontrol ve daha fazla şeffaflık talep etmelerini sağlar; 21. yüzyıla
uygun sivil yenilenme ve vatandaş işbirliği biçimleri için fırsat sağlar.
Aynı zamanda teknolojinin negatif tarafı hükümetler ve halk arasında hızlıca açığa çıkmaya başladı ve Dijital Sosyal
Yenilik teknolojiyi iyilik için kullandığı için popüler teknoloji modellerine alternatif bir seçenek sunar.
Dijital Sosyal Yeniliğin çalışması için insanların katılması gerekir. Bizim araştırma gösterdiği gibi Dijital
Sosyal Yenilik projesi ve diğer organizasyonlar katılım problemiyle karşılaşıyorlar. İnsanları sivil topluma
istediğimiz kadar katkıda bulunması için kaynaklar yada zaman olmuyor ve de toplumsal yenilik inisiyatifleri
konusunda insanları ikna etmek zor olabilir.
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Gençlik Çalışması Açısından Dijital Yenilik Nedir?
Gençlik çalışması, gençlik çalışmalarının amaçlarına ulaşması için hedefe yönelik eğitim faaliyetini ifade
eder ”. Dijitallik, daha fazla genç insana ulaşmayı kolaylaştırır ve mümkün kılar, ve gençlerin boş zamanları için
kullanımı kolay kanalları sağlar. Dijitalizm bir uzman olmak anlamına gelmez açık fikirli, meraklı ve yeni medyayı
deneme isteği yeterlidir.

Her iki terimi bir araya getirin;
Dijital gençlik çalışması, gençlik çalışmalarında dijital medya ve teknolojiyi proaktif olarak kullanmak
veya ele almak anlamına gelir. Dijital gençlik çalışması bir gençlik çalışması yöntemi değildir - dijital gençlik
çalışması herhangi bir gençlik çalışması ortamına dahil edilebilir (açık gençlik çalışması, gençlik bilgisi ve
danışmanlığı, gençlik kulüpleri, müstakil gençlik çalışması…). Dijital gençlik çalışmaları genel olarak gençlik
çalışmaları ile aynı hedeflere sahiptir ve gençlik çalışmalarında dijital medya ve teknolojiyi kullanmak her zaman
bu hedefleri desteklemelidir. Dijital gençlik çalışmaları yüz yüze olduğu kadar çevrimiçi ortamlarda veya bu
ikisinin karışımı halinde gerçekleşebilir. Dijital medya ve teknoloji, gençlik çalışmalarında bir araç, etkinlik veya
içerik olarak kullanılabilir. Dijital gençlik çalışması, gençlik çalışmasıyla aynı etik, değerler ve prensiplerle
desteklenmektedir.
Bu kapsamda gençlik çalışanları hem ücretli hem de gönüllü gençlik çalışanlarını ifade eder.

1
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Dijital Sosyal Yenilikçilerimizle ilgili olarak, Dijital Sosyal Yenilik alanındaki gençlik çalışmaları, dijital
teknolojinin kullanımın ifade eden tek terim değildir. Teknoloji hükümette daha fazla katılımı sağlar veya hükümete
vatandaşlık hizmetlerinin sunulmasında yardımcı olur, halkla ilişkileri ve dezavantajlı gruplara ulaşmayı güçlendirir.
Bizim hedeflerimizden biri, Genç Dijital Sosyal Yeniliği gençlerle çalışmaya tanıtmaya yönelik farkındalığı ve bağlılığı
artırmaktır. Böylece aşağıdaki ifadelere önem veririz;
❖ Sunduğu öğrenme fırsatları ve onun gençlik politikası ile ilişkisi;
❖ GDSY'in, özellikle dezavantajlı gençlerle anahtar yeterlilikler ve katılım geliştirmek için kullanılmasının
değerini göstermek;
❖ Dijital Sosyal Yenilik eğitiminin kuruluşlarına nasıl uygulanacağı konusunda pratik rehberlikle gençlik
eğitimcilerini ve paydaşlarını motive etmek.
Özetlersek, Dijital Sosyal Yenilik, Dijital Sosyal Yeniliğin farklı alanlardaki etkisini keşfederek günümüzün sosyal
sorunlarına yaklaşmayı amaçlıyor. Özel vaka çalışmaları ve örnekler sunarak dijital sosyal yeniliği oluşturma gençlerin
daha kolay çalışmasını sağlayacağına inanıyoruz.
Dijital Sosyal Yeniliğin sosyal etkiler yaratabileceği alanlardan bazıları;
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dijital Demokrasi
Çevre ve İklim Değişikliği
Sağlık ve Sosyal Bakım
Göç ve Entegrasyon
Beceri ve Öğrenme
Gıda

Dijital Demokrasi
AÇIK BAKANLIK
Kitle kaynak platformu | Finlandiya

Bu Nedir?
İnsanların yasa önerilerini meclise kitlesel olarak kullanmasına yardımcı olan bir sivil toplum kuruluşu.

Ne zaman kuruldu?
1 Mart 2012

Nasıl Çalışır?
• Çevrimiçi platform https://www.kansalaisaloite.fi/fi/ohjeet/briefly-in-english
• Sunulan girişimler uzmanlar tarafından değerlendirildi
• Girişimi oylama için Parlamento'ya geçmeden önce 50.000 eşiğe ulaşılacak

Organizasyon / Yönetim
Açık Bakanlık, hacktivistler tarafından pro bono yardımı ve BT şirketlerinden gelen bilgilerle açık hack oturumları
sırasında kuruldu. Kâr amacı gütmeyen bir dernek kurulup, şu anda bu kuruluştan sorumludur.

Tanıtım
Medya bültenleri, blog makaleleri, sosyal medya

Sonuçlar
Son zamanlarda platform aktivizmde bir düşüş yaşadı, ancak 2014'ün sonuna kadar parlamentoya geçen tüm
girişimlerden hiçbiri lehine oy kullanılmadı.

İletişim
Joonas Pekkanen: joonas.pekkanen@avoinministerio.fi
Vatandaşların İnisiyatif Yasası, Adalet Bakanlığı ve Yeşil Parti tarafından desteklenen politik bir süreç olarak
başladı ve başlangıçta herhangi bir vatandaş katılımı yoktu. Yasanın kendisi ve tüm anayasa değişiklikleri kabul
edilirken, hiçbir halk konuşması veya halk tartışması ve neredeyse hiçbir medya kapsamı yoktu. İlk inisiyatifler
başlatıldıktan sonra proje değişti ve proje halktan ve politikacılardan da ilgi görmeye başladı. Projenin nasıl bir oyun
değiştirici olabileceğini gösteren en büyük girişim, 100.000'den fazla insan tarafından imzalanan Eşcinsel Evlilik
girişimi oldu ve 2013'te başlatılan kampanyanın Parlamento'da devam eden tartışmalarla çok iyi zamanlanmıştı. Son
bir buçuk yıl boyunca Açık Bakanlık, çoğunlukla yetersiz fonlama nedeniyle faaliyette düşüş yaşadı. Ancak, Açık
Bakanlığı mümkün olduğunca aktif tutmanın bazı önerileri var ve projeyi siyasi partiye dönüştürmek bunlardan
biridir. Amacımız insanlara yeni düşünme yollarını düşünmeleri için ilham vermek ve kitle kaynaklı projelerin
zaman içinde nasıl gelişebileceğine örnek olmaktır. İnsanların daha aktif katkıları için tanıtım önemlidir.
Vatandaşların yeni yasalar önerebileceği fikri iyi olsa da, girişimler bazen doğru şekilde formüle edilmedikleri ve
hazırlanmadıkları için Parlamento'da reddediliyor ve Açık Bakanlık burada yardıma gelir. Platforma sunulan
inisiyatifler uzmanlar tarafından değerlendirilir ve daha sonra değerlendirilmesi için popüler destek alır. Daha sonra,
seçilen teklifler Bakanlığın gönüllü uzmanları ve farklı profesyoneller (araştırmacılar, profesörler vb.) ve avukatlar
tarafından girişimin potansiyel etkisini ölçmek için değerlendirir. Süreç şeffaftır ve web sitesinde mevcuttur, böylece
herkesin tartışmaya katılmasına izin verilir. Ayrıca, teklif incelenmek üzere Parlamentoya iletildikten sonra,
vatandaşlar da temsilcilerinin teklife nasıl yorum yaptıkları ve oy verdikleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebilirler.

D-CENT
E-demokrasi alet takımı | Finlandiya
Ne Demek?
D-CENT (Merkezden Yönetimli Avrupa Katılım Teknolojileri) Geçtiğimiz yıllarda demokrasiyi dönüştüren ve doğrudan
demokrasi ve ekonomik güçlendirme için açık kaynaklı dağıtılmış ve gizlilik bilincine sahip araçların geliştirilmesine
yardımcı olan, yurttaş liderliğindeki örgütleri çağıran Avrupa çapında bir projedir.

Ne Zaman Kuruldu?
2013

Nasıl Çalışır?
•

Çevrimiçi platform http://tools.dcentproject.eu/ ve https://decisions.dcentproject.eu/

•

Anahtar kelime esaslı arama motoru

•

Bildirimlere abone olmak

•

E-posta güncellemesi

•

Ortak çalışma için işbirliği

Organizasyon / Yönetim
Açık bilgi, Nesta, W3C

Tanıtım İçin Yapılan İlan
Halk etkinliği, sosyal medya

Sonuçlar
Madrid, Reykjavik, Helsinli ve Barcelonada kullanılan araçlar.

İletişim
Teemu Ropponen: teemu.ropponen@okf.fi
D-CENT, Avrupa-demokratik bir projedir ve doğrudan demokrasi ve ekonomik güçlendirme için öncelikli katılım
araçlarını ve uygulamalarını hazırlamaktadır. Aktif vatandaşların Helsinki'deki karar alma sürecini takip etmelerini
sağlayarak Finlandiya’da deneme yapıldı, ve şimdi Avrupa'nın başka yerlerinde faaliyet göstermektedir ve dünyada da
popüler olmak için gayret etmektedir. Bizim amacımız, vatandaşları karar vericiler ve geliştiricilerle bir araya getirerek,
büyük ölçekli işbirliğine olanak tanıyan ve karar almaya aktif katılımı teşvik eden yeni bir merkezi olmayan sosyal
medya platformu oluşturmaktır. Bu platform, kullanıcının ilgilendiği konuları / sorunları seçmeye izin verir, ve bildirim
sistemine kayıt olduktan sonra şehir belediyesi / komitesi bunları idare etmeye başladığında kullanıcıya bildirim gelir.
Bu durumda D-CENT karar verme sürecinin etkileşiminin yeni yolların bulmaya çalışmaktadır. Kararları çevrimiçi
etkileşime uygun, neredeyse bir tür sosyal objeye dönüştürmeye çalışarak yapar. Bunu başarmanın ana unsuru,
platformun etkili, açık ve sezgisel işlevselliğine odaklanmaktır. Buna ek olarak, bilgileri sosyal medyada paylaşmaya izin
verir, etkileşimde bulunmayabilir ancak aynı ilgiyi paylaşabilirler ve ihtiyaç duyduklarında ortak çalışma ortamı
oluşturabilirler. Bu, aktif ve benzer düşünen vatandaşların fikirlerini daha verimli ve aktif bir şekilde paylaşmalarını ve
yetkilileri eylemlerini yakından takip ederek hesap verebilir olmalarını sağlar. D-Cent'in tek bir amaç değil birkaç amaca
ulaşabilme hizmetini sunduğu için özel projedir. Bu sadece politik ve teknik bir araç değil, aynı zamanda yenilikçi bir
bilimsel yaklaşıma sahiptir. Bir proje olarak D-Cent, belirli yönlerinin diğer alanlardaki teorileri ve fikirleri nasıl
potansiyel olarak destekleyebileceğine ilişkin birkaç belge ile ilgili oldukça az sayıda belge yayınladı.

Çevre & İklim Değişikliği
DENETÇİ PADÜRİ
Kitle kaynak kullanımı portalı

Bu nedir?
"Orman Müfettişi" anlamın veren ‘İnspectorul podurii’ adlı mobil uygulama akıllı telefonu var herkesin telefonunda
çalışabilir ve vatandaşların yasadışı ahşap günlüğü ve daha doğrusu onu taşımayı gözlemeye imkan verir.

Ne zaman kuruldu?
Temmuz 2016’da başladı.

Nasıl Çalışır?
• Telefonunuza indirilen mobil uygulama
• Kolay erişim ve kullanım
• Sorgulama esaslı - 2 tür cevap oluşturur
• Gerçek zamanlı doğrulama
• Uygulama tipolojisi kullanıcılarıyla sürekli bir diyalog gerektirmediği için e-posta güncellemeleri veya bildirimleri
yoktur.

Organizasyon / Yönetim
Çevre, Su ve Orman Bakanlığı / Romanya Hükümeti

Tanıtım
Sosyal Medya, geleneksel medya

Sonuçlar
Medyaya göre, uygulama 60.000 indirme rekor kırdı ve vatandaşlar belirli ahşap nakliyelerinin yasadışı olup
olmadığını kontrol etmek için bir milyondan fazla sorgulama yaptılar. Uygulama kullanımı ve sonuçlarının
aktarılmasının ardından, polis soruşturmasına yol açan 112 çağrı yapıldı. Ne yazık ki, politik nedenlerden dolayı,
uygulama 2017'de durduruldu.

İletişim
gardaforestiera.brasov@gmail.com
Uygulamayı indirdikten sonra, herhangi bir ahşap taşıma aracını izlemeye tamamen dahil olabilirsiniz. Ahşap taşıyan
bir
aracı gördüğünüzde uygulamaya erişir ve plakasını tanıtırsınız. Uygulama gerçek zamanlı olarak aracı doğrular ve otomatik
olarak aşağıdaki bilgileri sağlar: belirli bir ulaşımın olduğu veya olmadığını gösterir. Ulaşım gerçek ve yasal ise, uygulama
ahşap türü, miktarı, vb. gibi ulaşımdaki mevcut verileri gösterecektir. Değilse, aşağıdaki mesaj görüntülenir - “Bu ulaşım yasa
dışı olabilir, çünkü kayıtlı değil"
Bu uygulama SUMAL gibi ahşabın yolunu izleyen ve yasadışı getirilen ahşap yolunu durdurmaya çalışan uygulamayla
ve ahşap takip etme alanındaki ilk uygulamaların biri “Radarul Padurilor” bağlantılıdır.

AERLIVE
Akıllı Çevrimiçi Platform

Bu Nedir?
Bükreş, Romanya'daki hava kalitesi hakkında veri toplayan ve yayınlayan bir platform olan aerlive.ro,
böylece Bükreş'in büyük semtlerindeki hava kirliliği hakkında gerçek zamanlı ölçümler sağlar.

Ne Zaman Kuruldu?
Aralık 2019

Nasıl Çalışır?
• Çevrimiçi platform
• Şehrin uygun bölgelerinde bulunan sabit ve mobil istasyonlar ağı
• Veriler airlive ağında toplanır ve dışa aktarılır ve hava kalitesinin oluşturulmasına yol açar
• aerlive.ro platformunda gerçek zamanlı bilgilere erişim;
• Otomatik izleme
• Bükreş'te hava kalitesi ile ilgili trendleri haritalama

Organizasyon / Yönetim
Sürdürülebilir Politikalar Merkezi - Ecopolis / ETA2U Vakfı ve IKEA Kentsel Çevre Fonu gibi diğer ortak kuruluşlar

Tanıtım
Sosyal medya ve geleneksel medya

İletişim
echipa@ecopolis.org.ro
Aerlive.ro ağı (beta), şehrin ilgili noktalarında bulunan 10 sabit istasyon ve 2 mobil istasyon anlamına gelir.
İstasyonlar PM10 (çapı 10 mikrondan az olan tozlar), PM2.5 (çapı 2.5 mikrondan az olan tozlar) parametrelerini
ölçer. Airlive.ro Bükreş'teki hava kalitesi hakkında bilgi toplar ve yayınlar. Platformu, Hava Kalitesi Göstergesi, nem,
rüzgar ve baskı, hava sıcaklığı vb. gibi çeşitli mahallelerde hedeflenen veriler için kontrol edebilirsiniz. Şimdiye kadar
şehir genelinde 10 sensör var ve 2020 yılına kadar en az daha 50 sensör almak amacımızdır. Gelecek planların biri
mikro-tozları ölçmek için vatandaşların bireysel sensörlerinin paylaşılmasını da içerir. Bu tür veriler platform
tarafından gerçek zamanlı olarak da toplanacaktır.

Sağlık ve Sosyal Bakım
Kooth – Çevrimiçi Zihinsel Sağlığı Danışmanlığı (https://www.kooth.com/index.html)

Bu nedir?
Çocuklar ve gençler için çevrimiçi anonim zihinsel sağlık danışmanlık hizmeti.

Ne zaman kuruldu?
2004 yılında BACP tarafından akredite edilmiştir (xenzone.com)

Nasıl Çalışır?
Gençlerle konuşabilecek ve karşılaştıkları her konuda onlara yardımcı olabilecek gerçek danışmanlar sağlar.
Sitede diğer gençlerin yazdığı makaleler başka kullanıcılar tarafından ücretsiz okunabilir. Mesela, karşılaştığı
zorluklara diğerler faydalı tavsiyeler onerebilirler.
Kullanıcının nasıl hissettiğini kaydetmesini sağlayan bir “günlük defter” hizmeti.
Öfke yönetimi haftası için dinlenme ve rahatlama forumu gibi düzenli programlar çalıştırır.
Dikkat dağıtma teknikleri ve uğraşma yöntemleri gibi faydalı makaleler yüklenir.

Organizasyon / Yönetim
Kooth, insanların daha iyi zihinsel sağlık hizmetlerine erişmesine yardımcı olmak için teknolojiyi kullanan
Xenzone adlı bir şirket tarafından sağlanmaktadır.

Tanıtım
2018'de Guardian'da bir makalede gençlerle zihinsel sağlık konusundaki çalışmaları için övüldü.

Sonuçlar
“Ücretsiz bir çevrimiçi danışmanlık hizmeti olan Kooth'u kullanan 18 yaşından küçüklerin sayısı, 2015 yılında
20.000'den geçen yıl 65.000'e yükseldi ve bu yıl 100.000'e çıkacağı tahmin ediliyor.” (The Guardian, 2018).

İletişim
E-posta: contact@xenzone.com
Telefon: 02039849337
•
•
•
•
•
•

Kullanımı ücretsiz.
Anonim.
Gizli servis.
“Gençler akşamları danışmanla anında ya da 10 dakikadan bir saate kadar konuşabilmeyi seviyorlar. Onlar bu yakınlığı
seviyorlar ” Kooth'un arkasındaki şirket XenZone'un araştırma ve değerlendirme direktörü Aaron Sefi dedi.
“İlgili anonimliği de seviyorlar, çünkü kişisel bilgilerini vermeden kayıt olabilirler. Ayrıca kontrol altındalar, çünkü bize
kendi istekleriyle iletişim kurmayı seçiyorlar. ” (Aaron Sefi, Xenzone).
Video danışmanlığı ve destekleyici metin mesajları kullanımı da gençlerin kendilerini daha az yalnız hissetmelerine
yardımcı oluyor.

Kooth, dezavantajlı gençlerin sağlığı ve sosyal bakımı için yararlı bir dijital araçtır, çünkü kullanımı ücretsizdir.
Danışmanlar bu çevrimiçi hizmet aracılığıyla kullanılabilir olduğu için, gençlerin danışmanlarla yüz yüze randevulara gitmek
zorunda kalmanın ekstra maliyetinin olmayacağı anlamına gelir. Bunun yerine kendi evlerinin rahatlığında bu yardımı alabilirler.
Özellikle çocuk ve ergen zihin sağlığı sorunları konusunda deneyimli danışmanlarla çocuklara ve gençlere uyacak şekilde
uyarlanmıştır. Yüz yüze randevu için uzun bir bekleme listesine girmek yerine bu hizmete hemen erişebilirler. Hizmet gizlidir, bu
nedenle gençler gizliliklerinin korunduğunu bilirler.

Göç ve Entegrasyon
Migport| Türkiye
Bu nedir?
Mülteci Gönüllü Bilgi Paylaşım Ağı Migport, göçmenlerin sorunlarını dinlemeyi ve onlara çözüm bulmayı
amaçlayan bir projedir. Göçmenler sorunlarına anonim olarak girerler; çözüm, bu ağda gönüllü olarak çalışan diğer
göçmenler veya bir Türk aracılığıyla kamu kurumları tarafından geliştirilmiştir.

Ne zaman kuruldu?
2016

Nasıl Çalışır?
• Çevrimiçi platform ve Mobil Uygulama http://www.migport.com/
• Mülteciler gönüllülerle anonim olarak bağlantı kuruyor
• Bağlantı için sadece bir takma ad yeterlidir
• GVKY uyumlu- (Genel Veri Koruma Yönetmeliği)
• Mülteciler, anketi doldurmak için Migport’un ön ödemeli yemek kartlarını kazanıyor ve akademisyenler tarafından
yürütülen ücretli araştırma projelerine de katılabilirler.
Sektörler: Bilgi Teknolojisi ve Hizmetleri
Şirket büyüklüğü: 1-10 çalışan
Merkez ofis: Ankara, Çankaya
Tür: Halka Açık Şirket
Kuruluş: 2016

Tanıtım için kullanılan ilan
Sosyal medya
Facebook : https://www.facebook.com/pg/migrationport/about/?ref=page_internal
Instagram: https://www.instagram.com/migrationport/
Twitter: https://twitter.com/migrationport

Sonuçlar
100 ülkede 15.000'den fazla kullanıcı kullanmakta

İletişim
Adres: Üniversiteler Mah. Ön Kuluçka Merkezi 2, ODTÜ TEKNOKENT 06800 Çankaya / Ankara

E-posta: berat@migport.com

Türk doğumlu bir göçmen genç olan Makedonya'dan Türkiye'ye küçük bir bavul ve büyük hayallerle gelen Berat
Kjamil.
Mülteci Gönüllü Bilgi Paylaşım Ağı Migport, göçmenlerin sorunlarını dinlemeyi ve onlara çözüm bulmayı amaçlayan
bir projedir. Göçmenler sorunlarına anonim olarak girerler; çözüm, bu ağda gönüllü olarak çalışan diğer göçmenler
veya bir Türk aracılığıyla kamu kurumları tarafından geliştirilmiştir.
“Göçmenlere büyük fonlar harcanmasına rağmen çok kötü durumdalar. Bunu gerçekleştirdikten sonra, projelerin veri
odaklı olduğunu ve göçmenlerin sosyal ve ekonomik entegrasyon sorunlarına ne kadar çözüm üretebileceğini
inceleyerek kanıta dayalı projeler geliştirdik ”diye açıklıyor Berat.
Bu uygulama sayesinde, çocuğunu iki yıldır okula gönderemeyen Suriyeli bir anne de bir çözüm bulabilir, bir iş arayan
mülteci bu uygulamaya girer ve ana niteliklerini ve yeteneklerini yazar. Gönüllüler aynı zamanda bu bilgileri işçi
arayan şirketlerle eşleştirerek iş yaratmada aracıdırlar.
Uygulamanın halk sağlığı açısından faydalarından biri, çekinceleri olan ve kayıtlı olma konusunda bilgi eksikliği olan
Afgan mültecilerin tanımlanması ve kamu kurumlarına bildirilmesidir; ve bu mülteciler arasında hasta ve tedaviye
ihtiyacı olanlar vardı.
Üç dilde çalışır
Uygulama Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak hizmet vermektedir.
ABD Dışişleri Bakanlığı ve Alman Marshall Fonu tarafından bu proje en yenilikçi proje olarak seçildi ve ,
Kanada'dan da Türkiye'nin inisiyatifleri adına ödül aldı.

Gherbtna| Türkiye
Bu nedir?
Mücahit Akil, acımasız bir iç savaştan bu yana ülkeden kaçan yaklaşık 4 milyon Suriyeliden biri. Şu anda komşu
Türkiye'de yaşayan bir yazılım geliştiricisidir. Akil, Türkiye'deki Suriyeli mültecilere yardım etmek için ücretsiz bir
uygulama başlattı. Uygulamanın adı Gherbtna ve arapçada yalnızlığımız, ötekiliğimiz veya sürgünümüz anlamına gelir .
Gherbtna Türkiye'deki Suriyelilere yardımcı olmayı amaçlayan iki uygulaması var (web ve radyo) uygulamadır.
Uygulamaya iş teklifleri, Suriyeli öğrencilerin üniversitelere katılmak için kayıt gereksinimleri, oturma izinleri ile ilgili
düzenlemeler ve hangi alanlarda güvenli ve tehlikeli gibi yerleşimler hakkında bilgi gibi farklı bölümleri vardır ...
Suriyeli mülteciler için yararlı her şey vardır.

Ne zaman kuruldu?
2014

Bu ana menü, iş listelerini içeren bölümlere ayrılmıştır (o büyüteç
simgesidir). Diğer bölümü, Suriyelilerin ihtiyaç duyabileceği yerel
işletmeler ve dil sınıflarından Suriyeli tatlı dükkanlarına kadar
bağlantıyı kapsayan hizmetleri (bu, takım elbiseli adam simgesidir)
içerir.
"İhtiyacım Var" bölümünde bölgenizde bulmanız gereken her şeyi bir
mesaj panosuna yazabilirsiniz (el sembollü kısım). Baktığımızda,
insanlar doktorlar ve sürücüler gibi şeyler için öneriler arıyorlardı.

"Bana Yardım Et" bölümü, Türk çalışma iznini almak gibi hükümet
süreçleri söz konusu olduğunda ne yapmanız gerektiği konusunda
adım adım yol gösteren bir rehber sunar.

•

•

Çevrimiçi Platform ve Mobil Uygulama
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/

Organizasyon / Yönetim
Kurum: https://namaa-solutions.com/
Endüstri: Bilişim Teknolojisi ve Hizmet
Merkez: İstanbul, Gaziantep
Kuruluş: 2014
Tanıtım için ilan
Sosyal Medya
• 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

Sonuçlar
5000 fazla yüklendi ve hala kullanılmakta. Son güncelleme Mayıs, 2017 yapıldı.

İletişim
E-posta: support@8rbtna.com
E-posta: mojahed.akil1@gmail.com
Adres: 1) Gülbahar mah. Şekerciler 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
Birleşik Milletlerin son bilgilerine göre yurt dışına kaçan 1.7 milyon mültecinin yarısı Türkiye’ye yerleşti. Suriye’deki
savaş beşinci yılına net bir sonu olmadan girerken, Akil gibi mülteciler yeni bir ülkede kaldıkları süreci bilmedikleri için
yeni hayat başlamada zorlanıyorlar.
Ancak birçoğu, kısmen dil engelleri ve kısmen de devlet memuru ilişkilerde endişe duymaları nedeniyle Türk
sistemlerinden kaçınmaya çalışıyor.
Uygulama bugüne kadar 55000 defa indirildi. Kullanıcılar tavsiyeleri Gherbetna web sitesinde ve Facebook sayfasında
da bulabilirler. Akil bu projeyi Suriyeliler yerleşen diğer ülkelerede yayılmasını istiyor. O Mısır yayımını başlattı ve
Lübnan ile Ürdün’de yayınları başlamak istiyor.
İLk 2011 beri yurt dışına kaçan ve şu anda mülteci kamplarında ve korkunç yaşam şartlarında yaşayan Suriyeliler için bu
akıllı telefon uygulaması garip gelir. Ama o kadar çok sayıdaki Suriyeli mültecilerin arasında küçük daire kiralamak için
yeterli parayla kaçan ve bazı durumlarda basit işler bulan birçok orta sınıf mülteci var.
Akil bazı kamp alanlarında Türk hükümeti internet erişimiyle sağladığını söyledi. İnternet Suriye'de kalan yada diğer
ülkelere kaçan akrabalarıyla iletişimde kalmaları için çok önemli.
Ebeveynleri ve kardeşleri ayrı ayrı Suudi Arabistan ve Dubai’ye kaçan Akil ‘Bu dönem bizi dünyadaki farklı yerlere
yayılttı’ diye söyledi. ‘Benim gibi çok Suriyeli var

Beceri ve Öğretim

Bu Nedir?
Fixperts, okullarda ve üniversitelerde insan hedefleyen tasarım sürecini öğretmek için basit bir sistemdir. Dünyaca
eğitimcilerin zorlayıcı tabiatından yararlanabilmeleri için öğretim kaynakları ve eğitim sağlıyoruz.
●
●
●
●
●
●
●

•
Dünya çapında 30'dan fazla üniversitede çalışır
İngilizce okullarında Seviye 1/2 STEM Teknik Ödülünün Merkezi
İngilizce okullarında (12-16 yaş) Key Stage 3 ve 4'te Tasarım ve Teknoloji programı ile uyumludur. ‘Fixperts için’
rehberini indirerek Fixperts’in diğer D&T, STEM, Science, Maker Mindset ve Life Skills'e bağlantılarını görebilirsiniz.
2016 Uluslararası Tasarım Blueprint Ödülünün kazananı
400'den fazla Fixpert’in arşivlenmiş filmleri 500.000'den fazla kez izlendi
Ücretsiz temel malzemeler
Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak yapılandırılmıştır

Fixperts, gençleri gerçek bir insanın günlük sorunlarına yaratıcı çözümler bulmak için hayal güçlerini ve becerilerini
kullanmaya zorlayan ve genellikle buna yardımcı olmak için dijital teknolojileri kullanan bir öğrenme programıdır. Bu süreçte
prototiplemeden işbirliğine kadar bir sürü değerli aktarılabilir beceri geliştiriyorlar.

Ne zaman kuruldu?
FixEd, 2012 yılında 2 kurucunun (Daniel Charney ve James Carrigan) iş
yerinde görevlendirilmesiyle çevreleyen ilk 5 filmi başlatmasıyla ortaya
çıktı, Fixperts 2016'dan beri okullarda Fixperts programını geliştiriyor.
FixEd, dünyaca ilham veren ve yaratıcı, samimi ve cömert problem
çözücüleriyle ilgili ‘düşün ve yap’ hazinesidir (yalnız Fixperts değil).
Okullar ve üniversiteler için popüler, ödüllü öğrenme programlarımızla
öğrenicilerin ilgisini çekmek ve motive etmek için eğitimcileri ve
organizasyonları destekliyoruz. Bizim araştırma programımız gençlerin
21. yüzyılında ihtiyaç duyduğu ve güncel fikir ve girişlerle
bağlamaktadır.

Nasıl Çalışır?
Fixperts böyle çalışır….

İlk olarak:
Bir şeyleri düzeltmesi için yaratıcı insanları heyecanlandırır…
Fixperts, tüm yaratıcılıklarını ve becerikliliklerini birleştiren bir sürece başlar.

İkinci olarak:
Bu konuda bir film yapın… Bu süreç baştan tamir edildiğine kadar süreci belgeleyen bir film yapmayı içerir. Fix
Film'inizde kullanmak için Fixperts logosunu indirin! Ve bu formu kullanarak bize gönderin.

Üçüncü olarak:
Başkalarına da aynısını yapma konusunda motive olun… İnsanlar kendileri Fixperts olabilirler veya buldukları bir sonraki
sorunu çözmeleri için ilham alabilirler.

Organizasyon / Yönetim
Daniel Charny Kurucu Ortak ve Kreatif Yönetmen
Tasarım profesörü, endüstriyel tasarımcı, gelecekteki yaşamlarımızda yapmanın önemi için tek kişilik evangelist olan
Fixperts, Daniel’in hayal kırıklığından, tasarım ve mühendislik öğrencilerinin malzeme, süreç ve insanların temel
anlayışının eksikliğinden başlandı. Daniel’in hayal gücünü beceri ve fikirleri uygulamalı deneylerle birleştirmenin
önemine olan bağlılığı, tasarım eğitimcisi, küratör ve danışman olarak faaliyetlerini güçlendirdi. Daniel, yaratıcı koçumuz
ve uluslararası büyükelçimizdir.
Dee Halligan Kurucu Ortak ve Genel Müdür
Dee, FixEd'in kurulmasıyla Fixperts'in vaadini yeni bir faza taşıdı. Bilim Müzesi ve Ulusal Güven gibi kamusal hayal
gücüne katılan büyük kültürel oyuncular için deneyimli bir stratejist ve üst düzey yönetici, odak noktası şiddetlidir: gerçek
değer sunmak ve gerçek etki yaratmak. Kulağa basit geliyor! Onun yönetimi altında tutkuyu yükselttik ve ileride
izleyeceğimiz yol konusunda netiz. Geniş çekicilik ve sürdürülebilir bir gelecek sizi bekliyor.
James Carrigan Eş-yaratıcı - Fixperts
Daniel ve James, ilk 5 filmi hazırladıkları 2012 yılında Fixperts'i birlikte kurdu. James’in enerjisi ve pilotu kullanın
aşamaları projenin dinamik karakterinin anahtarıydı. Onun yöneticiliğiyle hayallerimizi büyük kurduk ve ilerideki
geleceğimiz belirgindir. Büyük çağrı ve sürdürülebilir gelecek beklemekte.
James Carrigan Ortak Yaratıcı -Fixperts
Daniel ve James ilk 5 filmi hazırladıkları 2012 yılında Fixperts'i birlikte kurdu. James’in enerjisi, onu deneme için
gayreti ve başlama adımları bu projeyin haraketli olması için önemlidir. O bizim en büyük komplocumuz ve devamlı
büyükelçimizdir. James mükemmel Sugru’yun ortak kurucusudur. Daha çok öğretim üyesi ve yöneticidir.

Tanıtım
Yaptığı işlerinin (Facebook, twitter, YouTube, LinkedIn) farkındalığını yaymak için Sosyal medyaya ve geleneksel
medya yayınlarına dayanır.

Sonuçlar
Ödüllü sonuç örnekleri:
•
•
•
•

Donal, 16 yaşındayken ragbi kazasında elleri felç oldu, 15 senedir yazmayan Donal’a NCAD'deki Fixperts onun
için bir yazı yardımı tasarladı.
Engelli yaşayan 5 yaşındaki Gabby, kendisini bağımsız beslemek için doğru araca sahip değil. Fixperts projesi,
Gabby’yin kendisi beslenmesine yardımcı oldu ve biraz bağımsızlık kazanmasını sağladı.
82 yaşında Tom kendisi yaşıyor ama onun bir sorunu var - elinde romatizma düğmelenmesini zorlaştırıyor…
Dublin'deki NCAD Fixperts'in sağlam bir arkadaşı oldu ve Tom için bir çözüm bulmaya yardımcı oldular.

İletişim

Mia, çatalını tutmasını zorlaştıran, yemek zamanlarını bir mücadele haline getiren eşsiz bir sakatlıkla yaşıyor.
Fixperts Dennis, Mario ve Julia sorunu çözmek için 3D baskılı bir bilezik tasarlıyor.
Uluslararası Ev, Canterbury Crescent,
Londra SW9 7QD
E-posta: hello@fixing.education

Yiyeceklerin Arkasındaki İnsanlar
Kurucular Aoibheann O’Brien ve Iseult Ward
2012 yılında kurulan ve Aoibheann, BA Hukuk ve Muhasebe bölümünden yeni mezun olmuştu, Iseult ise Trinity'de
işletme bölümünün üçüncü sınıfının öğrencisiydi.
Aoibheann yüksek lisans ve Iseult lisans öğrencileriyken bir sosyal girişim gecesinde buluştuklarında yiyecek ve gıda
atıkları ile kıtlığı hakkında bir şeyler yapmayı sohbet ettiler. Böylece proje Şubat 2012'de başladı. Çiftçi pazarlarını
çağırmaya, hayır kurumlarıyla konuşmaya, yiyecek bağışı aldıklarını, nasıl çalıştıklarını ve sonunda çok fazla araştırma
ve sıkı çalışmanın ardından en etkili yolu, topluluklardaki iş ve hayır kurumlarını eşleştirmek için bir mobil teknolojiyin
önemini anladılar.

Bu nedir?
FoodCloud kayıtlı
yardım derneğidir. FoodCloud kendi
topluluklarındaki hayırseverlik kurumlarına fazla yiyecek
bağışlaması için hızlı ve etkili bir yol sunar. Fazla yiyecek insan
tüketimi için geçerlidir ancak çeşitli nedenlerle satılamaz (Mesela:
ertesi gün satılmayacak taze ürünler, kısa tarihli yemek, bir az
bozulmuş ambalajlama ve sipariş hatası).

FoodCloud uygulamasını kullanarak kuruluşlar fazla
yemeğin detaylarını ve yemek toplanabilecek zamanı
yükleyebilirler. O zaman topluluklardaki hayırsever kurumlarına
otomatik olarak bir kısa mesaj gönderilir ve teklifi kabul eden ilk
hayırsever kuruluşu teklifi doğrudan işten alır.

Hayırsever kuruluşlarıyla çalışmak
FoodCloud bağış yapan işletmelere eşleştirmek için bir yardım ağı
oluşturur. Bu yardım kuruluşları, yiyecek yoksulluğu riski altında
olan çocuklar ve gençler, bekar ebeveynler, yaşlılar, evsiz olanlar,
uyuşturucu ve rehabilitasyondan geçenler, işsiz olanlar, aile içi
şiddetten kaçan kadınlar yardıma ihtiyacı olan düşük gelirli aileler de
dahil olmak üzere toplumdaki birçok kişiye destek sağlar.
Cömert yiyecek bağışlarından alınan fazla yiyecek, İrelanda ve
İngiltere'deki 9.500'den fazla hayırsever kurumunun ağına giderek,
topluluklarında sağladıkları önemli hizmetlere tekrar yatırım
yapabilecekleri önemli maliyet tasarruflarından faydalanmalarını
sağlıyor. Onlar iyi yemeklerle iyilikle dalgalanma etkisi yaratarak
topluluklara dahil olma ve fırsatlar sunuyorlar.
2019'a kadar 27.000 tondan fazla yiyecek, Foodcloud'un teknoloji
platformu ve Fareshare ortaklığında İngiltere ve İrlanda'daki
hayırsever kurumlarına ve topluluk gruplarına yeniden dağıtım ağı
kullanılarak tekrardan dağıtıldı. Bu kaçınması gereken şaşırtıcı 87,
358 253 ton CO2 kaçınılmasını gösterir.
Bizim hedeflerimiz: fazla yiyecekleri, dünyayı daha iyi bir yer
haline getirme fırsatına dönüştürmektir. Biz büyük hedeflerimize,
küçük hedeflerimize ulaşarak ulaşırız:

BİZİM HEDEFİMİZ : fazla yiyecekleri, dünyayı daha
iyi bir yer haline getirme fırsatına dönüştürmektir. Biz büyük
hedeflerimize, küçük hedeflerimize ulaşarak ulaşırız:
•
•
•

Fazla yemeği yeniden dağıtarak yiyecek artığını azaltmak
Yiyecekleri yeniden dağıtarak sosyal içerme fırsatlarını
oluşturmak
Toplulukları yerel harekete geçmesi için motive etmek ve
onun etkisi küresel değişime yol açar

BİZİM ÖNGÖRÜMÜZ :
dünyadır.

Yiyecek çöp olarak atılmayan

Ne zaman kuruldu?
FoodCloud 2012’de başlandı. 2014 yılı Temmuzda Freso ve FoodCloud, Tesco'nun 147 mağazasındaki tüm fazla yiyecekleri, bu
iki sosyal girişimci tarafından kurulan Foodcloud uygulaması aracılığıyla yeniden dağıtılmış yardım kuruluşları ve topluluk
gruplarını gören bir ortaklık başlattı.
Ortaklık sonrası FoodCloud 18 Tesco mağzalarında başarılı çalışmaya başladı. Bu proje Ekim 2013'ten Şubat 2014'e
kadar çalıştı ve 38 hayırsever kurumuna yaklaşık 60.000 yemek ya da 27 ton yiyecek bağışladığını gördü. FoodCloud ile ortak
olduğundan beri Drogheda Homeless Aid gibi hayırsever kurumları haftalık gıda maliyetlerini ortalama yüzde 30 azaltabildi.

Tam röportaj https://www.her.ie/life/irish-women-in-business-iseult-ward-and-aoibheann-obrien-of-foodcloud-159937
•
•
•
•
•

Nasıl yaptılar?
Problemler
En güzel anlar
Nereye gittiklerini görüyorlar
Verilen en iyi tavsiye

Nasıl çalışır?
İki basit adımı içerir;
1.
2.

Süpermarket satamayacağı mükemmel yiyeceklere sahiptir, onlar saniyeler içinde mağazadaki tarayıcılarını veya akıllı
telefon uygulamamızı kullanarak yiyeceklerin açıklamasını yüklerler.
Mağazaya bağlı yerel hayırsever kuruluşu, yiyeceklerin toplanmaya hazır olduğunu bildiren bir bildirim alır.
Hayırsever kuruluşu onu kabul eder ve gidip alır.

FoodCloud uygulaması Tesco’ya fazla yemeklerin detaylarını her gün belirli bir zamanda yüklenmesine izin verir ve yemeği
toplama zamanın belirtir. Oradan teklifi bildirmek için FoodCoud’un diğer ortak hayırsever kuruluşlarına mesaj gönderilir. Eğer
hayırsever kuruluşu bağışlığı kabul ederse belirtilen zamanda Tesco mağazasından fazla yiyecekleri alabilir. FoodCloud’un
merkezleri ülke çapındaki gıda işletmeleri ile çalışarak çiftlikler, üreticiler ve dağıtımcılar gibi hacimli fazla yiyecekleri mümkün
olduğunca verimli bir şekilde yönetmek için geçici ve düzenli fazla tedarikleri yönetmektedir.
Bazı zamanlarda işletmeler Cork,Galway ve Dublin’deki merkezlerine düz teslim eder. Diğer durumlarda, gıda işletmelerinden
ve ulusal veya soğuk vanlar filomuzla günlük veya haftalık olarak toplanırlar.
Yiyecek FoodCloud’un en yakın aradaki merkezine ulaştığında, yiyecek sayılır, İT depo sistemine yüklenir ve daha sonra depoya
ayrılır. Gıdanın güvenli bir durumda toplanmasını ve teslim edilmesini sağlamak için sağlam, endüstri standardı gıda güvenliği
sistemi uygularlar.
Her gün kendi merkez ekibi belirlenmiş hayırsever ortaklarımızı arar, merkezdeki tüm ürünleri kontrol eder ve ertesi gün teslimat
veya toplama buyruğu alır. Hayırsever ortakları gıdanın depolanmasının ve taşınmasının ücretine katkı sağlarlar.
Hayırsever kurumlarının taze gıda tedarikine erişimi vardır ve iyi gıdaların boşa gitmemesini sağlayarak işletme toplumlarına
anlamlı ve pratik bir şekilde katkıda bulunabilir.
Hayırsever kurumlarının taze yiyecek tedarikine erişiminin olması ve işletme toplumlarına anlamlı bir şekilde katkıda
bulunabilmesi çift taraflı kazançtır.
Kahvaltı kulüplerinden evsiz otellere, aile destek hizmetlerine kadar olan ortak hayırsever kurumları, yiyecek maliyetlerinden
tasarruf etmekten yararlanıyor. Bu, fonlarını temel hizmetlerine yeniden tahsis etmelerini ve temel hedeflerini desteklemelerini
sağlar.
https://food.cloud/how-foodcloud-works/
https://food-and-community.tesco.ie/home/supporting-local-communities/no-time-for-waste/what-is-foodcloud/

Organizasyon/Yönetim
Foodcloud, İrlanda ve Birleşik Krallık'ta gönüllülerden oluşan bir ekip, yönetim kurulu, perakende ortakları, bağışçılar,
hayırsever kurumları ve toplum örgütlerinden oluştu. Foodcloud, İrlanda ve İngiltere'de çalışan 36 işine kendini adamiş kişiden
oluşan büyüyen bir ekibe sahiptir.

Yönetim Kurulu https://food.cloud/board-of-directors/
Tanıtım ve Ödüller
15 Ekim 2019 65 milyondan fazla yemek yeniden dağıtıldı
https://food.cloud/over-65-million-meals-redistributed/
16 Ekim 2018 FoodCloud aracılığıyla 40.000.000'den fazla yemek yeniden dağıtıldı
https://food.cloud/over-40000000-meals-redistributed-via-foodcloud/

Pakman Ödülü: Yılın Toplum Geri Dönüşüm Projesi FoodCloud ve FoodCloud merkezi İrlanda'daki işletmeler,
kuruluşlar, topluluk grupları ve girişimler arasında atık yönetimi ve geri dönüşüm konusundaki mükemmelliği tanıyan ödülü
almaktan gurur duyuyordu.

Değişim için İnovasyon Ödülü Ödülü 2018 yılında Değişim için İnovasyon Ödülü'ne layık görüldük. Bu
kategori, inovasyon yoluyla topluma insani etkisi olan kuruluşları tanır.
20 Ekim 2016 Tesco, FoodCloud ile İrlanda Hayırsever Kurumlarına 2 Milyon Yemek Bağışladı
https://food.cloud/tesco-donates-2-million-meals/
19 Ocak 2017 FoodCloud İngiltere'de Lider Perakendecilerle Büyüyor
https://food.cloud/foodcloud-expanding-in-the-uk-with-leading-retailers/
Yılın İşkadını 2017 https://www.ul.ie/business/businesswoman_2017

Diğer Haberler https://food.cloud/news/

Sonuçlar ve Etki
•
•
•
•
•

•

İrlanda ve Birleşik Krallık'ta 9.500'den fazla hayırsever kurumunu ve topluluk grubunu destekleyen fazla gıda dağıtımı
için bir çözüm buldu.
15 Ekim 2019'da FoodCloud 65 milyondan fazla yemeğin yeniden dağıtıldığını duyurdu.
FoodCloud 2014'te başladığından beri önemli bir büyüme farkettiler. 2018'de 2017'ye kıyasla İrlanda ve İngiltere'de
yeniden dağıtılan hacimde% 37'lik bir artış ve 2016'ya göre% 228'lik bir artış gördüler.
Teknoloji şimdi beş ülkede 3.500'den fazla perakende mağazası tarafından kullanılmaktadır.
2021 yılına kadar, 10 uluslararası ortaklık kurmayı, gıda dağıtım organizasyonlarını kurtarabilecekleri fazla yiyecek
miktarını artırmada desteklemeyi ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 12.3'ün 2030'a kadar genel küresel başarısını
desteklemeyi hedefliyorlar.2030 yılına kadar İrlanda'nın% 25'ini yeniden dağıtmayı hedefliyorlar.
2018'de FoodCloud, gıda israfını azaltan, sosyal içermeyi artıran ve topluluklara küresel değişim yaratabilecek yerel
eylemler gerçekleştirmeleri için ilham veren fazla yiyecekleri yeniden dağıtmak için çözümler oluşturmaya devam
etti.

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

Bütün ortak kurumların uluslararası etkisi https://food.cloud/wpcontent/uploads/2019/10/FoodCloud-Report2018_FA.pdf

İletişim https://food.cloud/contact/
Linkler/Resmi Web sitesi

https://food.cloud/

‘Picha Eats’ arkasındaki insanlar
Kurucu: Kurucu ortak Kim Lee, İşlemler
Swee Lin Kurucu ortak, Finans ve İnsan Kaynakları
Suzanne Ling Co-Founder, İlişkiler ve İletişim
USCI üniversitelerinde okuyan 3 Asyalı kadın bir projede gönüllü olarak çalışırken buluştular. Chera kampusunun
yakınlarındaki bir mülteci okulunda öğretmen olarak gönüllü olan öğrenciler 3 sene önce mültecilerle ilk buluştular.
Yiyecek hizmet fikri, masanın üzerine yiyecek koymak için temel zorunluluktan fayda oldu. Onlar mültecilerin yemek
yapma becerilerini geliştirmeye yardım ederek, mülteciler kendileri dayanabilir diye düşündüler. İlk olarak üniversitede
gönüllülük projesinde kullandığı ‘Hands of Hope Kitchen’ diye adlandırdılar. Ama projeleye Burma'dan Ganu adında ilk
mülteci çocuk katıldığı için projeye Picha ismini verdiler. ‘ İlk günleri biz Ganu’ya yemeklerini hazırlayıp teslim
etmesine yardımcı olduk, ve sonra 4 yaşındaki Picha bizimle merdivenlerden aşağı doğru yürürdü’ diye onlar söylediler.
https://www.nst.com.my/news/2017/03/217447/picha-project-how-three-msian-women-provide-hope-refugee-families

Bu nedir?
PichaEats’in (önceden Picha projesi olarak bilinen) bir basit hedefi vardır: ve bu size harika yemek sunmaktır. Ama siz
yemekten hoşlanırken, siz Malezya’daki mültecilere yeni hayat başlaması için imkan veriyorsunuz. PichaEats,
şeflerimizin anavatanından - Iraklı falafelden, Filistin humusundan Afgan mantısı, her şey otantik ve sevgi ile yapılmış
lezzetler konusunda uzmanlaşmıştır. Pichaeats olsa da, Malezya'ya kaçmak zorunda kalan mülteci aileler hayatlarını
yeniden başlaması için, haysiyetlerini geri kazanma ve ailelerini sağlama şansına sahip olabilirler. Birlikte biz
geçmişlerinin rahatlığı olabiliriz, şimdiki zamanlarını destekleyebiliriz ve geleceğinin yatırımcısı olabiliriz

Picha bir ajan gibidir:
1.

Aileleri denetlemek

2.

Ürünün kalitesini sağlamak

3.

Ürünü paketlemek

4.

Ürünü pazarlamak

5.

Müşterilerine teslim etmek ve sonra

6.

Mülteci ailesine geçim kaynağı sağlamak

Ne zaman kuruldu?
PichaEats 2012 yılında sosyal bir işletme olarak kuruldu. Kızlar bu sosyal girişimin işe yaraması için iş modeli, menü,
pazarlama stratejileri ve diğer unsurları denediler. Picha ve onun ailesi Malezya'daki 168.000 mültecinin sadece küçük
bir kısmıdır. Şirketimizi Picha'nın adına adlandırmak, marjinal grupların ülke toplumuna ve ekonomisine dahil edileceği
daha iyi bir Malezya yaratmaya yönelik sürekli çaba göstermemiz ve çalışmamız için sürekli bir hatırlatmadır. Picha her
zaman Picha'nın ve Picha gibi daha fazla ailenin geleceği için çaba gösterecektir.

Nasıl Çalışır?
Sipariş veriniz. Bir değişiklik yapınız. Satışların yüzde 50'si satın alındığında ham madde maliyetini ve temel yaşam
giderlerini karşıladıkları Picha şeflerine gidiyor. Diğer yüzde 50'lik kısmı PichaEats'e gidiyor ve iş operasyonları
maliyetini karşılıyor ve daha iyi etki yaratmak için yeniden yatırım yapıyorlar. Siz PichaEats'in harika yiyeceklerin tadını
çıkarırken, 15'den fazla aileye sürdürülebilir bir geçim kaynağı sağladılar. Onların hayatlarını değiştirmek için beraber
çok şeyleri yapabiliriz.

Hizmetlerimiz lezzetli yemekler, sürdürülebilir hizmetler ve sürdürülebilir etkileri içerir.
●
●
●
●

Yemek dağıtım hizmeti
Yiyecek hizmeti
Açık evler
Picha etkinlikleri

Organizasyon / Yönetim
17 çalışanhttps://rocketreach.co/pichaeats-profile_b45e3028fc76701b
Onlarda tajyer ve tam zamanlı pozisyonları da var https://www.pichaeats.com/the-team/

Tanıtım
2019 KL’da bulunan PichaEats sosyal girişimi, bu Ramazan ayında mültecileri girişimcilere dönüştürüyor.
https://www.marketing-interactive.com/kl-based-social-enterprise-pichaeats-turns-refugees-into-entrepreneurs-this-ramadan/
2018 Picha projesiyle 5 dakika
http://www.uppre.com/2018/03/5-minutes-with-the-picha-project/
2018 Picha Projesi Gelecek Nesiller ödülünü kazandı
https://impacthub.net/the-picha-project-wins-future-generations-award/
2017 Picha Projesi: 3 kadın mülteci ailelerine nasıl umut verir
https://www.nst.com.my/news/2017/03/217447/picha-project-how-three-msian-women-provide-hope-refugee-families
2011 İmtiyazınız (ve mideniz) yemek sonrası gerçek ağırlığı hissedecek
https://vulcanpost.com/668690/the-pichaeats-experience-malaysia-meals-refugees/

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

Sonuçlar
●
●
●
●
●
●

130,000 yemek servis edildi
13 aileliyi içerdi
1,500,000 verilen değer
Geçim kaynaklarını desteklemek için satışların yüzde 50'i Picha şeflerine verilir
Temel masrafları karşılayan ailelerin yüzde 100'ü
Picha çocuklarının yüzde 1002ü eğitim alıyor

Güçlendirme çözümleri: bizim çözümlerimiz sürdürülebilir istihdam fırsatlarına erişim yoluyla güçlenmeye
odaklanıyor. Projenin yardımıyla mülteciler için olumlu ekonomik, sosyal ve psikolojik destek oluşturmayı ve
karşılaştıkları zorluklara ışık tutmayı amaçlıyoruz. Mülteci annelerin çoğunluğunun mükemmel yemek
yapabilmesinden, ve biz her gün yemek yediğimizden dolayi Picha’nın ilk amacı hayatları yemekle tekrardan
başlatmaktır. Biz annelerin lezzetli otantik yemeklerini pişirdikleri bir platform oluşturduk ve biz onlara pazarlama
yapıp, halka gönderiyoruz. Pichaeats ile bizim yemekleri iyerek değişim yapabilirsiniz.
Satışların yüzde 50'si satın alındığında ham madde maliyetini ve temel yaşam giderlerini karşıladıkları Picha
şeflerine gidiyor. Diğer yüzde 50'lik kısmı PichaEats'e gidiyor ve iş operasyonları maliyetini karşılıyor ve daha iyi
etki yaratmak için yeniden yatırım yapıyorlar.
PichaEats'tan harika yemeklerin tadını çıkarırken sizinle lezzetli bir etki yaratarak, 15 aileye sürdürülebilir bir geçim
kaynağı sağladık.
Son birkaç yıl içinde işleri RM3 gelir elde etti ve bunun yarısı onlarla birlikte çalışan mültecilere geri döndü.
BMMYK bu yıl Ocak ayı itibariyle Malezya'da 150.430 mülteciyi tescil ettirdi; henüz bu konuyu yöneten politikaları
değiştiremesek bile, Picha projesi yemek vererek en azından hayatları değiştirmeye başlayabileceğimizi öğretti.
2019'da Booking.com'un ilk 10 sürdürülebilir turizm girişimlerinden biri olarak seçildiler ve Kim Asia Tatler'ın
Generation T'in listesinde yer aldı.

Genç Sosyal Yenilikçiler Konsorsiyumun 2019 Telif Hakkı
Şunlardan oluşur:
●
●
●
●
●
●

Omagh Enterprise Company Limited
Olemisen Balanssia ry
European E-learning Institute
Momentum Marketing Services Limited
Burged-TR
ASOCIATIA PENTRU INITIATIVE SI DEMERSURI EDUCATIONALE SI
INOVATOARE

‘Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretilmesine verdiği destek, sadece
yazarların görüşlerini yansıtan bir içeriğin desteklenmesi anlamına gelmez ve
Komisyon, buradaki bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılması için sorumlu
değil’.

