Sekcja SPOŁECZEŃSTWO
W tej sekcji polecamy aplikacje mobilne, które poruszają lub starają się rozwiązać ważkie problemy społeczne, zachęcają do postaw proobywatelskich i proekologicznych,
aktywizują społeczność, sprzyjają transparentności politycznej. Nacisk położony jest przede wszystkim na polskie aplikacje stworzone przez organizacje pozarządowe, ale
polecamy także gry i aplikacje z całego świata, stworzone przez różne podmioty.
Nazwa aplikacji

Opisy, inspiracje, pomysły na zastosowanie aplikacji
INSPIRACJE - KODUJ DLA POLSKI

1

Pola

Wybierz się z Polą na zakupy, skanuj kody i dowiedz sie, skąd pochodzą kupowane przez Ciebie produkty.

2

Na4łapy

Aplikacja pozwala na przeglądanie zdjęć i opisów zwierząt znajdujących się pod opieką gdańskiego schroniska Promyk. Użytkownik może w prosty sposób dodawać psy i
koty do listy ulubionych oraz przekazywać datki na zwierzęta w formie elektronicznych mikropłatności.

3

Politikon

Aplikacja jest w fazie przygotowań. Politikon to portal internetowy będący jednocześnie grą i rynkiem przewidywań dotyczącym życia społeczno-politycznego w Polsce i na
świecie. Gracze stawiają wirtualną walutę – reputy – by pokazać kto najlepiej potrafi przewidzieć jak potoczy się bieg wydarzeń.
INSPIRACJE - DANE PO WARSZAWSKU

3

Rolkowa Mapa Warszawy

Mapa ścieżek, po których można jeździć na rolkach w Warszawie. Stworzona w ramach projektu Dane po warszawsku.

4

Warszawski Ninja

Aplikacja, która zachęca użytkowników do dzielenia się wiadomościami na temat utrudnień w komunikacji miejskiej w Warszawie. Stworzona w ramach projektu Dane po
warszawsku.
POLITYKA I HISTORIA

5

Protest

Aplikacja-manifest służaca do aktywizacji społecznej i organizacji prostestów. Autorem jest artysta i performer Piotr Wyrzykowski. Inne aplikacje tego autora to np.
Samospalenie. Strona artysty: www.peterstyle.eu

6

Stocznia jest kobietą

Mobilny przewodnik po terenie Stoczni Gdańskiej z perspektywy pracujących

w niej kobiet (herstory). Stworzona przez stowarzyszenie Art-eria w koprodukcji z
Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku.
EKOLOGIA

7

Rekonesans

Dość skomplikowana aplikacja będąca ciekawą próbą stworzenia angażującej użytkowników aplikacji. Zachęca do zachowań proekologicznych. Wymaga rejestracji.
Fundacja Nowa Ziemia.

8

WWF Poradnik

Aplikacja podpowie jak dbać o środowisko i pomoże w codziennych wyborach, tak by żyć ekologicznie i w zgodzie z naturą. Podobne aplikacje organizacji World Wildlife
Together to np. Make Your Mark. [TwB]

9

Czyj to liść?

Interaktywny przewodnik do rozpoznawania drzew i krzewów, które możemy spotkać w polskich lasach. Projekt Lasów Państwowych, Centrum Koordynacji Projektów
Środowiskowych.

10

Ptaki Wisły Warszawskiej

Interaktywny katalog ptaków, które możemy spotkać w Warszawie nad Wisłą.
INSPIRACJE I EKSPERYMENTY

11


Sea Quest Hero

12

Be My Eyes

Aplikacja w wersji beta. Ma ambicje łączyć osoby widzące z niedowidzącymi lub niewidomymi. Wiecej: www.bemyeyes.org

13

NO AD Remediated

Aplikacja wykorzystująca technologię rozszerzonej rzeczywistości, która umożliwia zasłonięcie reklam w metrze w Nowym Jorku pracami znanych artystów. Stworzona
przez artystę Jordana Seliera. [marker demo dostępny na stronie www.noad-app.com]



Aplikacja z nurtu citizen science i crowdsourcing. Grając pomagamy wypracować normę dla ludzkiej orientacji w przestrzeni i dostarczamy naukowcom dane niezbędne
do wczesnego wykrywania demencji. Więcej: www.seaheroquest.com

ŻYCIE CODZIENNE
14

Jakość powietrza w Polsce

Mobilny dostęp do aktualnych danych z automatycznych stacji pomiarowych. Pretekst do zorganizowania lekcji lub warsztatu na temat ochrony środowiska. Powstała z
inicjatywy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

15

Zdrowe Zakupy

Po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu, aplikacja informuje, jakie zawiera E-składniki oraz jak wpływają one na organizm. By Carrot Software.

16

Seeing Assistant Home

Jedna z aplikacji, która pomaga osobom z niepełnosprawnością wzroku (niewidomym i słabowidzącym) w codziennym życiu. Inne tego typu aplikacje to: Seeing Assistant
Move, TapTapSee, Czytnik Pieniędzy, VoiceDream Reader.
POMOC

17

Uczymy Ratować

Aplikacja pokazuje, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, zawiera ważne numery alarmowe. Zrealizowana przez WOŚP we współpracy z firmą Play.

18

Zaginieni

Jedna z pierwszych w Polsce aplikacji społecznych, zachęca do włączenia się w poszukiwanie osób zaginionych. Powstała z incjatywy fundacji Itaka - Centrum Poszukiwań
Ludzi Zaginionych.

Wybór aplikacji mobilnych sekcji SPOŁECZEŃSTWO został przygotowany na potrzeby FAM - 1. Festiwalu Aplikacji i Gier Mobilnych dla kultury i edukacji (www.fam.cultureshock.pl). Organizacja: Fundacja Culture Shock. Kuratorka: Sylwia Żółkiewska.
Materiał jest dostępny na licencji CC BY-NC 2.0 PL (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 2.0 Polska). Prawie wszystkie aplikacje z sekcji są dostępne w ITunesi w Google Play, niektóre z nich w Windows Store.
*AnA - dodatkowe informacje zwiazane z aplikacją i jej zastosowaniem znajdują się w pierwszym polskim przewodniku po świecie aplikacji mobilnych pt. APPetyt na APPlikacje, który można bezpłatnie pobrać tutaj:
https://fundacja.orange.pl/publikacje.html
*TwB - materiały edukacyjne i scenariusze zajęć z daną aplikacją można pobrać z bezpłatnego kursu iTunes U Tablety w Twojej Bibliotece, zrealizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kurs dostępny jest tutaj:
https://itunes.apple.com/pl/course/zrob-to-sam-tablety-w-bibliotece/id996358856

