Digitális Krónika

a digitális ökoszisztéma által kínált nemzetközi jó gyakorlatok a
koronavírus-járvánnyal összefüggésben felmerülő kihívások kezelésére
I.évfolyam 2. szám: 2020. április 20.
Készítette: Digitális Jólét Program
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I.) 7 NAP – 7 DIGITÁLIS VÁLASZ
Lengyelország

A lengyel Digitális Ügyek Minisztériuma saját Minecraft szerverrel, online szerepjátékokkal, versenyekkel segíti
elő a gyerekek oktatását, valamint szabadidejük szórakoztató, szervezett kitöltését. Az elmúlt négy hétben
28.000 diák oldott meg rejtvényeket, 15.000 vett részt a történelmi vetélkedőkön, 14.000 online játékfejlesztő
webináriumon, és közel háromszázezren(!) látogatták meg a honlapot.

Portugália
A kormány a következő tanévre vonatkozó „kötelezettségvállalást” tett egy olyan programra, amely garantálja a számítógépekhez és az internethez való hozzáférést, egyfajta e-iskolarendszer létrehozását az alap- és
általános iskolások számára.

Ausztria
Az osztrák kormány az arra rászoruló családoknak – kedvezményes kölcsönzési díj mellett – 12.000 digitális
eszközt tervez rendelkezésre bocsátani a gyermekek digitális oktatásban való részvételének elősegítésére.

Szlovénia
Helyi kisvállalkozások számára biztosít forrásokat az a honlap, amelyen keresztül olyan kuponokat lehet
előre megvásárolni, amelyeket a járvány, illetve a veszélyhelyzeti intézkedések után lehet majd felhasználni
a szolgáltatásaik igénybevételére: így a vállalkozások „előrehozott” módon jutnak bevételhez. A működés
első hónapjára már 370 vállalkozás csatlakozott a kezdeményezéshez. Hasonló megoldás került kialakításra
Csehországban, Szingapúrban és Új-Zélandon is.

Kanada
60 millió dolláros innovációs programot indított a digitális vállalkozói klaszteren keresztül a kanadai kormány. A cél olyan termékek, szolgáltatások vagy technológiák fejlesztésének támogatása,
amelyek segítik a kormányt, a helyi közösségeket, a munkaadókat, valamint az állampolgárokat a
járvány negatív hatásainak enyhítésében, kezelésében, valamint a jövőbeli hatékonyabb reakció
biztosításában.

Bulgária
A felhasználók önkéntes egészségügyi adatszolgáltatásához (betegség tünetek, igazolt fertőzés, egészséges
státusz jelzése, stb.) fejlesztett alkalmazást a bolgár kormány, amelyet jelképes, 1 eurós áron a világ valamen�nyi kormányának ingyenesen rendelkezésre bocsát.

Észtország
Az észt Garage48 szervezet által kezdeményezett Global Hack rendezvényen több mint 100 ország-ból 12.000
fejlesztő, 500 projektet mutatott be a vírus kezelésére, káros hatásainak csökkentésére.
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II.) KÖRKÉP:- #együttsikerül!

Digitális megoldások a közösségi összefogások szervezésére, valamint a
koronavírus-járvány társadalmi és gazdasági kihívásainak kezelésére
A vírus okozta társadalmi és gazdasági változások egyik fő eredménye az állampolgárok életének, a vállalkozások működésének gyökeres átalakulása. A vírusfertőzéssel összefüggésben új körülményekhez kell
alkalmazkodnunk, az elmúlt hetek pedig alapvető változásokat hoztak mindannyiunk életében: vannak, akik
számára a fizikai távolságtartás, míg mások számára a munkahely elvesztése, megélhetési problémák nehezítik leginkább a mindennapokat. Akadnak azonban olyanok is, akik ezekben a nehéz hónapokban is készek és
képesek a közösség javára tevékenykedni – idejüket, munkájukat ajánlva fel, vagy éppen saját egészségüket
kockáztatva segíteni másoknak.
A krízishelyzetek lehetőséget teremtenek arra, hogy újszerű módokon és formákban támogassuk egymást,
közösségeinket, a digitalizáció pedig mindezt sokszor egy „kattintással” teszi lehetővé – a (közösségi) értékteremtés számtalan lehetőségét felvonultatva.

Új helyi közösségi hálózatok
Helyi szinten látható leginkább, kinek van szüksége segítségre: számos település önkormányzata hozott létre
segítségnyújtási platformot a helyi igények azonosítására, valamint az önkéntesek szervezésére.
A bristoli városi tanács egy egész városra kiterjedő önkénteshálózatot koordinál a „Can Do Bristol” platformon, amelynek mára több mint 7.500 felhasználója van: a megoldás lehetőséget nyújt mind az önkéntesek
jelentkezésére, mind a segítségnyújtás igénylésére. Ugyanakkor nem feltétlenül szükséges minden városnak önálló platformot kialakítania – a Continuity Partner egy olyan alkalmazást fejlesztett ki az önkéntesség
szervezésére, amely bármely brit önkormányzat által ingyenesen használható.
A világ számos országában használható ingyenes megoldást tett elérhetővé önkormányzatok és civil
szervezetek részére a belga Giveaday annak érdekében, hogy az alkalmazása segítségével ösztönözhessék
és szervezhessék a helyi társadalmi részvételt. Az #OurCityHelps platformot jelenleg több mint 170 város
használja, és Magyarország számára is ingyenesen elérhető a megoldás.

A kormányzat segít, hogy az állampolgárok egymásnak segíthessenek
Igaz, hogy a digitális segítségnyújtásnak és az önkéntességnek már szerte a világban léteztek alapszintű,
vagy összetettebb megoldásai, a jelenlegi kihívások azonban minden esetben azok fejlesztését igényelték.
Az Egyesült Királyságban pl. a korábbi széttagolt felületek helyett új platformot hoztak létre, amelyen a civil
szervezetek és a magánszemélyek egyaránt kérhetnek segítséget – de akár online oktatásra, vagy egy egyszerű beszélgetésre is azon keresztül lehet jelentkezni.
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Az angol egészségügyi szolgálat (National Health Service – NHS) szintén online módon, a GoodSAM
e-egészségügyi alkalmazáson keresztül toborzott önkénteseket. A felhasználók a közelükben lévő önkéntes
munkára (beteggondozás ellátó intézményekben, mentális segítségnyújtás, gyógyszerkiszállítás stb.) közvetlenül is jelentkezhettek az alkalmazáson keresztül. A tervezett 50.000 fős létszám helyett 5 nap alatt több
mint 750.000(!) önkéntest sikerült toborozni a megoldással.

1. ábra – az önkéntes munkák típusai a GoodSAM oldalon
Szingapúr kormánya is egyetlen felületre szervezte az országos szintű közösségépítési funkciókat:
a platformon keresztül lehetőség van az aktuális társadalmi kezdeményezések megtekintése mellett pl.
adományozásra is, hiszen sokan így tudnak és szeretnének hozzájárulni a közösségi célok eléréséhez.
A felületről több alkalmazás érhető el: van, amelyen pl. önkéntesnek lehet jelentkezni. A vállalkozások egymás közötti kapcsolatainak, valamint a vállalkozások felajánlásainak kezelésére külön platformot hoztak létre;
ahogyan a helyi közösségi segítségnyújtást is önálló alkalmazás támogatja.
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Az alkalmazások nem csupán orientálják, hanem (gamification megoldásokkal) ösztönzik is az önkéntességet
– pl. egyes felhasználók inspiráló történeteinek megosztásán keresztül.

2. ábra – képernyőfotók a szingapúri kormány GoodHood.SG: Neighbourhood App alkalmazásából;
App Store, 2020.
Izraelben az Egészségügyi Minisztérium támogatásával számos közösségi együttműködési kezdeményezés indult, ezek közül különösen hangsúlyosak az időskorúakat támogatók. A Latet nevű helyi nonprofit
szervezet az izolációban lévő idősek támogatására indított kezdeményezést. A szervezet online toboroz
önkénteseket csomagösszekészítés, -kiszállítás, bevásárlás és egyéb tevékenységek elvégzésére. A Door to
Dor kezdeményezés ugyancsak az idős emberek támogatására szolgál, melynek keretében egy hét alatt 1.000
önkéntest toboroztak online és mobil applikációs felületeken.
Emellett a járvány és izoláció okozta káros pszichés hatások enyhítésére az ERAN nevű kríziskezelő szervezet
telefonos és online vonalakat nyitott (hotline), amelyeken négy nyelven, 24 órában nyújtanak lelki támogatást
önkéntesek bevonásával, telefonon, smsben, emailben, online fórumon és chat-en keresztül.
A különböző tárgyú, a koronavírus kapcsán indított önkéntes kezdeményezéseket és felajánlásokat az osztrák
Szociális Minisztérium egyetlen weboldalra gyűjtötte össze: itt egyaránt megtalálhatók ingyenes kulturális
programok közvetítésére szolgáló linkek (streamek), lelki segélyszolgálatok, segélyvonalak, tartományi kezdeményezések a helyi együttműködések szervezésére, de a vállalkozások számára fontos információk is (gazdaságfejlesztési intézkedések, webináriumok likviditásmegőrzésről, elérhető forrásokról stb.).
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Visszaadni a közösségnek
A közösségépítés sajátos formáját jelentik a különböző vállalati felajánlások, amelyek szervezésében az elsők
között tette meg a szükséges lépéseket a Digitális Jólét Program, elindítva a Digitális Összefogást.
A jelenleg mintegy 222 felajánlást összefogó kezdeményezést számos hasonló követte több ország részéről
is – pl. Olaszország, Franciaország esetében. A Csehországban elindított kezdeményezéssel a vállalkozások
az állam mellett egymásnak is segítséget nyújthatnak – akár nyersanyagok biztosításával, akár megrendelések szervezésével, a gazdasági kapcsolatok újraépítésével.
Brazíliában a kormány létrehozta a Todos por Todos („Mindenki mindenkiért”) kampányt, amelyben a vállalkozások és civil szervezetek ingyenesen kínálhatnak termékeket és szolgáltatásokat. Az oldalon jelenleg
termelékenységet és távmunkát fejlesztő digitális megoldások, közszolgáltatások, valamint távoktatási
lehetőségek egyaránt elérhetők.
Az egyes kiemelt társadalmi és gazdasági problémák közösségi vitájának szervezésére, valamint a résztvevők bevonására és az ismeretek átadására szolgál továbbá a brazil nemzeti közszolgáltatási oktatásért
felelős intézmény (National School of Public Administration – ENAP) által létrehozott „Kihívások platformja”,
amelynek jelenlegi fókuszában a vírus társadalmi és gazdasági hatásaival kapcsolatos online közösségi viták
állnak, és amelyekbe bár-melyik állampolgár, vállalkozás, vagy kutató bekapcsolódhat.
Németország legszélesebb körű önkéntes kezdeményezése a Krisenkultur, amely civil és piaci szereplők
(pl. Microsoft Deutschland) közreműködésével létrejött tömörülés. Célja, hogy olyan közösségi kezdeményezésekkel segítsen a járvány leküzdésében, amelyek fejlesztésében mindenki önkéntes, nonprofit alapon
vesz részt. A program keretében létrejött többek között egy online, önkéntes munka felajánlásának és –
igénylésének is tered adó felület (Gemeinschaft.Online), valamint karanténban lévők, fertőzött rászorulók,
illetve veszélyeztetettek számára segítséget nyújtó oldal. A CoronaJobs oldalukon a vírus elleni küzdelem
szempontjából kiemelkedően fontos munkakörökre vonatkozó állásajánlatokat tehetnek közzé kórházak,
egészségügyi ellátóintézmények, idősotthonok, és rendvédelmi szervek (akár önkéntes formában végezhető
tevékenységekre vonatkozóan is).
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A munka nem csak hasznos, hanem kikapcsolódás is lehet!
A német agrártárca online platformot indított az agrárium munkaerőhiányának enyhítésére.
A Das Land hilft („Segít az ország”) kezdeményezés célja, hogy minél több embert toborozzon a legfontosabb mezőgazdasági munkák elvégzésére: a gazdák kínálnak tehát munkát és jövedelmet azok számára, akik
nehezebb helyzetbe kerültek pl. a munkahelyük elvesztése, vagy bércsökkenés miatt.
A német mezőgazdaságban 300.000 vendégmunkást kellene pótolni, a platform március 17-ei indítását
követően már 60.000 jelentkeztek. Fontos, hogy akár néhány órás, gyakorlatilag kikapcsolódást is jelentő
munka is kereshető a felület térképes nézetében, így pontosan látható, hogy a környéken kik, hol, és milyen
segítséget kérnek a földjükön, gazdaságukban.

3. ábra – a Das Land hilft felület térképes kereső funkciója; Das Land hilft, 2020.
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III.) FÓKUSZBAN
AGRÁRIUM: Tenyérnyi piacoké a jövő – digitális értékesítési lehetőségek helyi
termelők számára
AUSZTRIA, OLASZORSZÁG

A piacok hazánkban is az élelmiszerellátás alapvető csatornájának számítanak. A termelői piacok a megfelelő
szabályok betartásával biztonságosan működtethetők ugyan, de számos értékesítő és látogató kis területen
való összegyűlésével, tehát járványügyi kockázattal járnak együtt. Az ezzel kapcsolatos társadalmi és vásárlói
aggodalmak – valamint a mezőgazdasági termelők értékesítési lehetőségeinek szűkülése miatt – felértékelődik a termelőktől való közvetlen, online vásárlás lehetősége.
Ugyanerre vonatkozóan hazánkban is vannak jó gyakorlatok (pl. a gazdák online nyithatnak boltot, illetve
termelőket összefogó online felület is elérhető az egyéni webshopok mellett), az ilyenfajta megoldások nem
feltétlenül a helyi, vagy a közelben termelő gazdáktól történő beszerzést támogatják. A hazai megoldások
jellemzően jutalékos rendszerre épülnek, vagy közvetlenül nem elérhetők minden gazda számára: ezek különösen a kisebb volumenben gazdálkodók és az őstermelők számára jelentenek belépési korlátot.
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Az osztrák Direkt-Regional alkalmazással a felhasználók a közvetlen környerzetükben elérhető gazdákra,
termelőkre kereshetnek rá: a kínálati oldal szereplői ingyenesen regisztrálhatnak, pontosan megadva, hogy
miket kínálnak. A felhasználók az alkalmazáson keresztül közvetlenül a gazdával egyeztethetnek (többek
között a termékek szállítására, átvételére, minőségére vonatkozóan), de értékelhetik is a vásárlásaikat.

4. ábra – képernyőfotók a Direkt-Regional alkalmazásból; Google Play, 2020.
Az olasz Wefrood alkalmazás is hasonló funkciókkal rendelkezik. Célja az osztrák kezdeményezéshez
hasonlóan a helyi termelők, kereskedők összekötése a fogyasztókkal: a megoldás szintén biztosít térképes
keresési funkciókat is, ugyanakkor az alkalmazás a termelők promocióját is segíti (pl. felhívhatják a környékbeli felhasználók figyelmét termékeikre), a felhasználók pedig bevásárlólistákat is összeállíthatnak akár egy
vacsorához is (a különböző alapanyagok beszerzési forrásait pedig megszervezi a rendszer).
A működést fejlett kereső funkciók támogatják (pl. melyik zöldségnek, gyümölcsnek van szezonja, lehet szín
és termékfajta szerint keresni, vagy akár egy zöldség / gyümölcs egyedi fajtáját termelőt felkutatni a közelben). Az oldalon jelenleg 100 zöldség és gyümölcsfajta, valamint 124 termelő érhető el.

5. ábra – képernyőfotók a Wefrood alkalmazásból; App Store, 2020.
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TECHNOLÓGIA: Coronavirus Tech Handbook – a vírusfertőzéssel kapcsolatos
információk megosztására szolgáló információs felület, közösségi szerkesztéssel

A Coronavirus Tech Handbook a vírusfertőzés „Wikipédiája”: közösségi szerkesztésű weboldal, amely fejlesztők, civil szervezetek, köz- és magánintézmények, kutatók és szakemberek számára jött létre, hogy együttműködhessenek a koronavírus-járványra adott válaszok kidolgozásában. A londoni politikatudományi közösség,
a Newspeak House által életre hívott oldalon a tartalmat több mint 100 beavatkozási terület mentén csoportosították, és a gyakorlatorientált megoldásokat előtérbe helyezve tesznek közzé információkat, jó gyakorlatokat.
Az oldal rendkívül széles körű és folyamatosan növekvő tartalomra építkezik, valamint a közösségi
szerkesztése miatt gyors reagálású, az anyagokat szinte óránként frissítik (pl. az orvosoknak szóló információk egy nap 15-20 új elemmel is bővülnek, a gazdasági és igazgatási területek mellett ez a legaktívabb fókusz).
Az oldal bárki számára elérhető, bárki küldhet be tartalmat, illetve szerkesztheti meglévőket – azonban a
beküldött anyagokat belső munkatársak validálják, minőségbiztosítják. Az általánosan használt nyelv az
angol, de az anyagok szabadon lefordíthatók.
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A platform folyamatos, akár szélesebb körben történő figyelése, elemzése, valamint a legfontosabb anyagok magyar nyelvre történő fordítása mellett célszerű lehet, hogy a jövőben Magyarország is vállaljon aktív
szerepet a hazai gyakorlatok és megoldások közétételében.
A Digitális Jólét Nonproft Kft. javasolja, hogy a megfelelő tartalmi pontokhoz kapcsolódóan kerüljenek
megosztásra pl. a Digitális Összefogás, a digitális oktatásra való átállás, a DJP Hálózat működésének,
vagy éppen a Hack The Crisis Hungary eredményei, illetve egyes hazai fejlesztések (Linistry, Koma, stb.)
bemutatása.

6. ábra - Coronavirus Tech Handbook tartalmának szegmentációja; Coronavirus Tech Hand-book, 2020.

VÉLEMÉNYÉT, HOZZÁSZÓLÁSÁT, JAVASLATAIT várjuk:
DJP Observatory Team observatory.team@djnkft.hu címen
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