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DIAGNOZA

czyli,  
co widzimy dookoła



Publikować! Publikować!



Publikować! Publikować!

Publikacja danych stała się tematem politycznym, 
przez co oderwana jest od potrzeb rzeczywistości społecznej



Jak publikować? Raczej co!



Uwaga skupiona na samym fakcie publikacji prowadzi do dyskusji, 
jak publikować dane, a nie jakie dane publikować

Jak publikować? Raczej co!



Czyja infrastruktura?



Katalogi danych są infrastrukturą publikacji danych, 
przez co projektowane są dla publikujących, 

a nie korzystających z danych

Czyja infrastruktura?



Kompetencje na froncie



Większość organizacji i instytucji nie posiada kompetencji  
do korzystania z zaawansowanych technologicznie  

platform bazodanowych

Kompetencje na froncie



Większość organizacji i instytucji nie posiada kompetencji  
do korzystania z zaawansowanych technologicznie  

platform bazodanowych

I nie powinna ich posiadać

Kompetencje na froncie



Praca we mgle



Te zaś, które zmagają się z brakiem informacji, nie wiedzą, 
kto poza nimi walczy o dokładnie te same dane, kto już je pozyskał, 

kto zrozumiał obraz rzeczywistości w nich zawarty

Praca we mgle



                

PROPOZYCJA



                

PROPOZYCJA

czyli, 
jak naprawimy świat



Społeczność wiedzy



Stworzenie praktycznej społeczności aktywistów  
wokół tematu wiedzy, informacji i danych

Społeczność wiedzy



Ludzie na froncie



Nasz kierunek to:  
od codziennych problemów działaczy 

do informacji i danych, których potrzebują

Ludzie na froncie



Nasz kierunek to:  
od codziennych problemów działaczy 

do informacji i danych, których potrzebują

Narzędzia to detal

Ludzie na froncie



                

JAK  
PRACUJEMY



                

JAK  
PRACUJEMY

czyli, jak działa  
publikuj wcześnie, publikuj często



Warsztaty  
wizualizacji danych



W trakcie wszystkich pięciu warsztatów zmagaliśmy się  
z brakiem wiedzy o tym, kto potencjalnie posiada wiedzę lub zbiera  

i mógłby udostępnić dane na interesujący nas temat

Warsztaty  
wizualizacji danych



W trakcie wszystkich pięciu warsztatów zmagaliśmy się  
z brakiem wiedzy o tym, kto potencjalnie posiada wiedzę lub zbiera  

i mógłby udostępnić dane na interesujący nas temat

Wykonaliśmy setki telefonów / wysłaliśmy tysiące maili

Warsztaty  
wizualizacji danych



W trakcie wszystkich pięciu warsztatów zmagaliśmy się  
z brakiem wiedzy o tym, kto potencjalnie posiada wiedzę lub zbiera  

i mógłby udostępnić dane na interesujący nas temat

Wykonaliśmy setki telefonów / wysłaliśmy tysiące maili

Część wiedzy udało się zdobyć

Warsztaty  
wizualizacji danych



Open Data Day 2013



Open Data Day 2013

Ania Kuliberda odpytuje śląskie organizacje,  
jakich informacji brak im na codzień.  

I czym mogą się podzielić z innymi



Open Data Day 2013

Ania Kuliberda odpytuje śląskie organizacje,  
jakich informacji brak im na codzień.  

I czym mogą się podzielić z innymi

Karo Chmiel z grupą projektantów próbuje zdefiniować,  
dla kogo i po co nasze narzędzie



Urząd miasta



Urząd miasta

Prezentujemy projekt na spotkaniu Urzędu Miasta z NGO. 
To ważne, bo odbiorcy naszego narzędzia to aktywiści I i III sektora. 

Zbieramy opinie



II Kongres FLOSS



II Kongres FLOSS

Wskazujemy na przepaść między światem technologii  
i działaczy społecznych. Temat podejmuje Śląski HackerSpace



                

SŁOŃ  
DANIEL



                

czyli, katalog,  
który nie jest katalogiem

SŁOŃ  
DANIEL



                

Janek
STOWARZYSZENIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ŚwIerszcz



Oto Janek. 
Janek działa w Stowarzyszeniu Edukacji Ekologicznej „Świerszcz”.

Chciałby zorganizować Akademię Małego Przyrodnika



Pamięta, że czytał o wpływie wczesnoszkolnej edukacji  
ekologicznej na ogólne wyniki nauczania w szkole.

Nie pamięta jednak, gdzie!

?



Taki raport to duży punkt do wniosku grantowego,  
więc zaczyna poszukiwania – ktoś przecież musi wiedzieć,  

co to były za badania



Zadzwonił do Staszka, Anki i Błażeja, ale nikt nie kojarzy



Dwie noce szukał w internecie. Bez skutku



Niespodziewanie jednak spotkał słonia.  
Daniela!

Cześć!
Czego szukasz? 



Daniel wypytał o jakie badania chodzi i – jako że pamięć ma dobrą – 
podpowiedział, żeby Janek skontaktował się z Adamem  

z Fundacji Szkoła dla dzieci



Janek skontaktował się z Adamem  
i już następnego dnia mógł skończyć wniosek grantowy

:)



Przy okazji, Adam wskazał Jankowi nowe badania pokazujące  
podobną zależność u dzieci przedszkolnych, samemu prosząc,  

by po zakończeniu Akademii Janek wpadł do Fundacji  
i opowiedział, jakimi metodami pracuje.  

Szkoła dla dzieci wydaje niebawem przewodnik po metodach  
nieformalnej edukacji przedszkolnej i może Akademia Janka 

 mogłaby się tam znaleźć



                

FUNDACJA PtasI bracIa

Ania



Oto Ania. 
Ania działa w Fundacji „Ptasi bracia”.

Od dłuższego czasu przygotowuje kampanię na rzecz ochrony  
terenów lęgowych ptaków w Raciborzu



Wciąż jednak brakuje jej informacji na temat wpływu  
pobliskiej drogi ekspresowej na okoliczne lasy

?



Urząd Gminy twierdzi, że nie ma takich informacji.  
Podobnie RDDKiA i WIOŚ. Bezsilna Ania temat drogi  

zostawiła na kiedy indziej



Pewnego dnia zupełnie przypadkiem spotkała słonia. 
Daniela!

Sie ma!



Daniel podpowiedział jej, że Kryśka, Staszek i pan Marek też kiedyś 
doptywali o informacje na temat tej drogi. Może warto połączyć siły?



Tak też zrobili.
Złożyli w raciborskim Urzędzie Gminy wniosek z prośbą  

o rozpoczęcie systematycznego monitoringu drogi ekspresowej. 
Wniosek podpisało osiem organizacji pozarządowych



                

Krysia
WOJEWóDZKI INSPEKTORAT OChRONY ŚRODOWISKA



Oto Krysia. 
 Krysia Pracuje w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.

Na codzień Krysia zajmuje się badaniem wpływu ciągów powietrznych 
 w Katowicach na jakość powietrza w poszczególnych dzielnicach



Nie dalej jak tydzień temu Krysia skończyła kolejne badania.  
Pomyślała, że fajnie byłoby opublikować ich wyniki i dane,  

które udało się zebrać

!



Informatyk z WIOŚ powiedział, że nie ma jak i nie ma czasu  
– naprawia drukarkę



Pewnego dnia zupełnie przypadkiem spotkała słonia.  
Daniela!

Hej!



Daniel powiedział jej, że prowadzi małą biblioteczkę,  
w której mogłaby umieścić zarówno raport z badań jak i same dane



Krysia czuje się bezpieczna,  
bo Daniel powiedział jej, że pracuje dla instytucji miejskiej,  

a jego biblioteczka jest otwarta dla wszystkich



Publikując wyniki badań Krysia zauważyła,  
że ktoś kiedyś pytał o te dane, ale nie znalazł.  

Krysia cieszy się, że jej praca komuś się do czegoś przyda

? :)



                

Marek
UNIWERSYTET ŚLąSKI



Oto Marek.
Marek pisze doktorat na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.
W ramach swojej pracy naukowej postanowił zorganizować konferencję.

Chciał jednak przełamać klasyczny model konferencji naukowej



Postanowił zatem zaprosić nie tylko badaczy-teoretyków,  
lecz również lokalnych działaczy z organizacji pozarządowych.

Nie wie jednak, gdzie znaleźć tych naprawdę aktywnych?

?



Niespodziewanie spotkał słonia.  
Daniela!

Hej!
Mogę pomóc?



Marek nie tylko ogłosił tam konferencję.  
W trakcie, gdy to robił zauważył toczącą się dyskusję,  

w której ktoś popełnił błąd merytoryczny.  
Szybko odnalazł dane i skorygował pomyłkę.  

Umieścił również w biblioteczce Daniela link do danych,  
na które się powoływa



Daniel powiedział, że prowadzi kawiarenkę  
dla aktywnych i działających, w której znajduje się tablica ogłoszeń. 

Może tam mógłby ogłosić konferencję.



                

Domek Daniela
słonIa!



Domek Daniela składa się z kilku pokoików tematycznych. 
Jest taki od ekologii, jest taki od planowania przestrzennego,  

od sytuacji kobiet i od społeczeństwa informacyjnego



Ile jest dokładnie tych pokoików? 
Tego nie wie nikt



W każdym pokoiku Daniel umieścił tablicę ogłoszeń,  
regał z raportami, danymi itp. oraz kilka stolików i automat do kawy.  

Trochę jak w przyjaznej bibliotece lub klubie osiedlowym



Każdy pokoik jest miejscem spotkania ludzi.  
To tu wymieniają się wiedzą, to tu starają się razem zrozumieć  

informacje znalezione w zbiorach na regale,  
to tu współpracują ze sobą, bo koniec końców wszystkim  

zależy na zmianie społecznej



                

Przyjaciele Daniela
coŚ tu (JakIŚ tekst)



Marek i Krysia zaprzyjaźnili się z Danielem



Widzą, że słoń ma masę spraw na głowie, więc postanowili  
zaopiekować się pokojem, w którym spotykają się osoby  

zainteresowane ekologią



Dbają, by nikt nie pozostał bez pomocy, by dane na półkach  
były porządnie poukładane



Krysia zaprosiła też do opieki nad innym pokojem swoją koleżankę  
Grażynę z wydziału planowania urzędu miasta



Daniel cieszy się, gdy w jego domu toczy się żywa dyskusja



                

TROChĘ  
TEChNIKI



                

TROChĘ  
TEChNIKI

czyli,  
co to tak naprawdę jest



Część już mamy



Słoń Daniel to de facto społecznościowy interfejs dla katalogu CKAN 
rozwijanego przez Open Knowledge Foundation

Część już mamy



Słoń Daniel to de facto społecznościowy interfejs dla katalogu CKAN 
rozwijanego przez Open Knowledge Foundation

Nie zajmujemy się infrakstrukturą dla danych.  
Skupiamy się na tym, jak katalog danych wprowadzić w świat realny, 

między aktywistów i frontowców

Część już mamy



a co tak dla przykładu  
słoń potrafi?



Wyszukać ekspertów w różnych dziedzinach

a co tak dla przykładu  
słoń potrafi?



Wyszukać ekspertów w różnych dziedzinach

Zebrać koalicje na rzecz udostępnienia informacji

a co tak dla przykładu  
słoń potrafi?



Wyszukać ekspertów w różnych dziedzinach

Zebrać koalicje na rzecz udostępnienia informacji

Stworzyć mapę działań, badań i zainteresowań

a co tak dla przykładu  
słoń potrafi?



Wyszukać ekspertów w różnych dziedzinach

Zebrać koalicje na rzecz udostępnienia informacji

Stworzyć mapę działań, badań i zainteresowań

Kolekcjonować i udostępniać dane

a co tak dla przykładu  
słoń potrafi?



Wyszukać ekspertów w różnych dziedzinach

Zebrać koalicje na rzecz udostępnienia informacji

Stworzyć mapę działań, badań i zainteresowań

Kolekcjonować i udostępniać dane

To tak dla przykładu...

a co tak dla przykładu  
słoń potrafi?



Słoń jest otwarty...



Słoń Daniel tworzony jest z wykorzystaniem otwartych licencji

Słoń jest otwarty...



Słoń Daniel tworzony jest z wykorzystaniem otwartych licencji

MIT dla kodu źródłowego  
(najbardziej otwarta licencja programistyczna)

Słoń jest otwarty...



Słoń Daniel tworzony jest z wykorzystaniem otwartych licencji

MIT dla kodu źródłowego  
(najbardziej otwarta licencja programistyczna)
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Słoń jest otwarty...



Słoń Daniel tworzony jest z wykorzystaniem otwartych licencji

MIT dla kodu źródłowego  
(najbardziej otwarta licencja programistyczna)

CC-BY dla całej reszty  
(najbardziej otwarta licencja Creative Commons)

Od samego początku w procesie uczestniczą przedstawiciele  
I i III sektora, projektanci i programiści

Słoń jest otwarty...



Słoń Daniel tworzony jest z wykorzystaniem otwartych licencji

MIT dla kodu źródłowego  
(najbardziej otwarta licencja programistyczna)

CC-BY dla całej reszty  
(najbardziej otwarta licencja Creative Commons)

Od samego początku w procesie uczestniczą przedstawiciele  
I i III sektora, projektanci i programiści

Słoń powstaje w modelu „Publikuj wcześnie, publikuj często”

Słoń jest otwarty...



                

WIDZIMY  
PROBLEMY



                

WIDZIMY  
PROBLEMY

czyli doświadczenie  
ponad narcyzmem



Jak myślicie?



Czy organizacje nie będą miały obawy, żeby publikować  
własne dane, raporty itp?

Jak myślicie?



Czy organizacje nie będą miały obawy, żeby publikować  
własne dane, raporty itp?

Czy organizacje nie będą odbierać siebie na wzajem jako  
konkurencję w tym samych programach grantowych  
i w konsekwencji nie będą chciały sobie pomagać?

Jak myślicie?



Czy organizacje nie będą miały obawy, żeby publikować  
własne dane, raporty itp?

Czy organizacje nie będą odbierać siebie na wzajem jako  
konkurencję w tym samych programach grantowych  
i w konsekwencji nie będą chciały sobie pomagać?

Czy uda się przełamać barykadę między I i III sektorem?

Jak myślicie?



Czy organizacje nie będą miały obawy, żeby publikować  
własne dane, raporty itp?

Czy organizacje nie będą odbierać siebie na wzajem jako  
konkurencję w tym samych programach grantowych  
i w konsekwencji nie będą chciały sobie pomagać?

Czy uda się przełamać barykadę między I i III sektorem?

Czy Daniel i jego kolektywna wiedza może  
przydać się przedsiębiorcom?

Jak myślicie?



                

DZIĘKI!

Medialab
Katowice


