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XII KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 

ETAP WOJEWÓDZKI, 2 MARCA 2015 R. 

CZĘŚĆ ZESPOŁOWA 

1. Sprawdźcie, czy otrzymaliście poniższe materiały. 

Materiał Liczba kopii 

polecenie i kryteria oceny 4 

materiały źródłowe: 

wybrane warunki korzystania z serwisu PolakPotrafi.pl (pytania i odpowiedzi) 2 

przykłady projektów, które zdobyły finansowanie za pośrednictwem serwisu PolakPotrafi.pl: 

Język angielski z „prawdziwego życia” 1 

efood – baza produktów 1 

Zdrowa żywność od rolnika – załóż z nami sklep 1 

karta odpowiedzi 1 

2. Macie 150 minut na wykonanie zadania i zapisanie jego rozwiązania na karcie odpowiedzi. 

3. Pamiętajcie, że punkty możecie uzyskać tylko za to, co zapiszecie – jeśli czegoś nie umieścicie na karcie 

odpowiedzi, komisja będzie opierała się ona na swoim odbiorze waszego rozwiązania. 

4. Po zakończeniu rozwiązywania zadania zespołowego należy oddać komisji jedynie kartę odpowiedzi. 

Polecenie 

Jesteście grupą gimnazjalistów, którzy chcą stworzyć unikatowe na skalę Polski przedsięwzięcie, które 
zmieni drobny fragment otaczającej was rzeczywistości i pozwoli osiągnąć zysk. Waszym zadaniem jest 
stworzenie wstępnego pomysłu przedsięwzięcia zgodnie z szablonem modelu biznesowego omawianym w 
kursie How to build a startup. 

Wasze przedsięwzięcie musi: 

– spełniać warunki określone przez portal PolakPotrafi.pl, 

– wymagać co najwyżej 5.000 zł zasobów początkowych (średnie wsparcie udzielane za pomocą portalu 

PolakPotrafi.pl), 

–zawierać mechanizm finansowania bieżącej działalności ze środków zarobionych w wyniku prowadzenia 
przedsięwzięcia, a nie tylko z finansowania pozyskanego z zewnątrz, 

– być możliwy do zrealizowania przez was (biorąc pod uwagę wasze umiejętności, doświadczenie, czas itp.). 

Wykonajcie następujące czynności: 

1. Opierając się na wiedzy własnej oraz dostarczonych materiałach, opracujcie wstępną wersję modelu 
biznesowego waszego przedsięwzięcia. Nie uwzględniajcie następujących elementów: relacje z klien-
tami, partnerzy, zasoby i czynności. 

Zwróćcie szczególną uwagę na dopasowanie produktu do potrzeb rynkowych. 

Ze względu na brak danych nie określajcie liczbowo przychodów i kosztów – skupcie się na głównych 

źródłach przychodów i pozycjach kosztów (tj. jakie koszty będziecie ponosili w trakcie prowadzenia 

działalności). 

2. W poszczególnych elementach waszego pomysłu na przedsięwzięcie uwzględnijcie i podpiszcie następu-

jące techniki użyteczne przy tworzeniu modelu biznesowego, przedstawione w kursie How to build a 

startup: najprostszy produkt nadający się do użycia, profil klienta (min. 2 z 4 technik wskazanych w 
kursie), rodzaj rynku, wielkość rynku, model przychodów, strategia cenowa, struktura kosztów, rodzaje 
kosztów. 

3. Określcie sposób weryfikacji, czy wasze przedsięwzięcie jest dopasowane do potrzeb rynkowych.  

Planując badanie pamiętajcie o jego dokładnym opisaniu (zawierającym pytania badawcze, wyjaśnienie 

pojęć, wskazanie grupy badawczej, populacji i związku między nimi oraz wybór rodzaju badania i opis 
jego realizacji). Wasze badanie powinno być obserwacją lub eksperymentem. 
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Kryteria oceny 

Kryterium 0 punktów 1 punkt 2 punkty 3 punkty 

Kompletność i poprawność wykonania polecenia (8 punktów) 

Znajomość struktury szablonu modelu bizne-
sowego (punkt 1.) 

Brakuje więcej niż 1 z 
wymaganych elemen-
tów lub występuje ele-

ment spoza polecenia. 

Brakuje co najwyżej 1 z 
wymaganych elemen-
tów oraz nie występuje 

element spoza polece-
nia. 

 Wszystkie wyma-
gane elementy są 
uwzględnione oraz 

nie występuje ele-
ment spoza polece-
nia. 

Poprawność zastosowania wymienionych w 
poleceniu technik tworzenia szablonu modelu 
biznesowego (punkt 2.) 
Ile wypisanych w poleceniu technik zostało 
zastosowanych poprawnie? 

mniej niż 6 6-7 8 9 

Określenie sposobu weryfikacji dopasowania 
produktu do potrzeb rynkowych (punkt 3.) 
(1) Czy przy opisie badania wskazano pytania 
badawcze wraz z wyjaśnieniem pojęć, grupę 
badawczą, populację i związek między nimi, 

nazwę sposobu badania wraz z jego opisem? 
(2) Czy sposób badania opiera się na obserwa-
cji lub eksperymencie? 

Odpowiedź na oba pyta-
nia jest przecząca. 

Odpowiedź na co naj-
mniej jedno z pytań jest 
przecząca. 

Odpowiedź 
na oba pyta-
nia jest 
twierdząca. 

 

Jakość szablonu (10 punktów) 

Zmieszczenie się w ograniczeniach określo-
nych w poleceniu i materiałach źródłowych 

Rozwiązanie nie spełnia 
co najmniej 1wymaga-
niaokreślonych w pole-
ceniu lub materiałach 
źródłowych 

Rozwiązanie spełnia 
wszystkie wymagania 
określone w poleceniu i 
materiałach źródłowych 

  

Oryginalność pomysłu 
W jakim stopniu przedstawiony projekt jest 
oryginalny i unikatowy na rynku polskim? 

Komisja znajduje infor-
mację o funkcjonowaniu 
podobnego rozwiązania 
na rynku polskim i nie 
znajduje istotnych róż-

nic pomiędzy rozwiąza-
niem przedstawionym 
przez zespół a funkcjo-
nującym w rzeczywisto-
ści. 

Komisja znajduje infor-
mację o funkcjonowaniu 
podobnego rozwiązania 
na rynku polskim, jed-
nak rozwiązanie przed-

stawione przez zespół 
pozytywnie odróżnia się 
od rozwiązania istnieją-
cego w rzeczywistości.. 

 Komisja nie znaj-
duje informacji o 
funkcjonowaniu 
podobnego rozwią-
zania na rynku pol-

skim. 

Dokładność opisu 
Ile fragmentów rozwiązania, które są wyma-
gane w zadaniu, nie jest opisanych wyczerpu-
jąco, popartych dokładnymi opisami, wyja-
śnieniami, przykładami itp.? 

co najmniej 3 co najwyżej 2 co najwyżej 
1 

0 

Posługiwanie się słownictwem z kursu i zrozu-
miałość opisu 
Ile fragmentów rozwiązania, które są wyma-

gane w zadaniu: 
– nie jest opisanych przy użyciu pojęć prezen-
towanych w kursie oraz połączonych w 
związki z innymi elementami szablonu lub 
– jest niezrozumiale przedstawiona m.in. pod 
względem logicznym, językowym i spójności? 

co najmniej 3 co najwyżej 2 co najwyżej 
1 

0 

Przejrzystość zapisu (2 punkty) 

Przejrzystość zapisu Liczba punktów jest ustalana przez komisję w oparciu o m.in. na-
stępujące elementy: 
czytelność pisma, podpisanie zastosowanych technik, wizualiza-
cja pomysłów, wykorzystanie pól w karcie odpowiedzi zgodnie z 
ich przeznaczeniem 
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Czym jest PolakPotrafi.pl? 
PolakPotrafi.pl to nowy sposób finansowania nowych idei i kreatywnych celów. 
Na co dzień spotykamy się w Polsce z wspaniałymi projektami, tworzonymi przez młodych ludzi, które nigdy nie 
wystartowały z powodu braku środków. My to zmienimy! 
Wierzymy, że: 
- dobry pomysł, przedstawiony w odpowiedni sposób, rozprzestrzeni się w mgnieniu oka na dużą skalę, 
- duża liczba osób może w wyjątkowy sposób dodać skrzydeł ciekawemu projektowi, oraz dostarczyć funduszy 
potrzebnych do jego realizacji. 
PolakPotrafi.pl oferuje unikalny system finansowania: „wszystko-albo-nic”. Oznacza to, że projekt musi być w pełni 
sfinansowany przez darczyńców, aby twórca otrzymał pieniądze. Jeżeli to się nie uda, wszystkie wpłaty od 
darczyńców są zwracane bez żadnych opłat.  

Dlaczego ludzie wspierają projekty? 
NAGRODY! Twórcy projektów inspirują ludzi do inwestowania w nich, oferując błyskotliwe, zabawne, namacalne 

nagrody (unikalne produkty, bonusy i doświadczenia). 
HISTORIE! PolakPotrafi.pl to wysiłki prawdziwych ludzi, którzy tworzą rzeczy, które kochają rzeczy zabawne lub po 
prostu takie, które warto zauważyć. Każdy ma historię, którą rozwija poprzez posty na blogu, zdjęcia, oraz filmy 
pokazujące jak marzeniom nadawane jest życie. Rozejrzyj się po naszej stronie i sam zobacz, że warto wspierać i 
być wspieranym! 

Kto może założyć projekt na PolakPotrafi.pl? 
PolakPotrafi.pl ma na celu uświadomienie społeczeństwu, jak wiele mamy fascynujących talentów, z których 
możemy być dumni. Nie wszyscy robią show aby zostać dostrzeżonym przez stacje telewizyjne, ale wielu zasługuje 
na co najmniej takie wyróżnienie. My chcemy wyróżnić wszystkich, którzy chcą stworzyć wspólnie lub samodzielnie 
lepszą Polskę.  
Jesteśmy wspaniałą drogą rozwoju dla artystów, twórców filmowych, muzyków, designerów, ilustratorów, 
inżynierów, odkrywców, opiekunów sztuki, wykonawców, twórców gier, oraz innych, którzy chcą tchnąć życie w 
swoje projekty, wydarzenia i marzenia. 
Wiemy, że jest wiele wspaniałych projektów, które nie są w kręgu naszego zainteresowania - PolakPotrafi.pl nie jest 
jednak miejscem odpowiednim na prośby o zapomogi, pokrycie kosztów działalności gospodarczej lub poszukiwania 
środków finansowych bez konkretnego celu. Więcej dowiesz się przeglądając wskazówki dotyczące projektów.   

Co się stanie, jeśli projekt uzyska potrzebną kwotę, przed upływem terminu? 
Nic specjalnego. Projekt dalej akceptuje wsparcie, dopóki nie upłynie jego termin. 

Jak działa finansowanie? 
Każdy projekt ma  swój cel (dowolną kwotę w PLN) i limit czasu (7-75 dni) ustawiony przez twórcę projektu. Kiedy 
termin mija, istnieją dwie możliwości: 
1. Finansowanie Udane: Jeśli projekt otrzymał wsparcie na kwotę równą lub większą niż założony cel, wpłaty od 

wszystkich wspierających są przekazywane na konto twórcy projektu. Twórca projektu jest od tego momentu 
odpowiedzialny za zrealizowanie projektu i dostarczenie nagród, zgodnie z tym, co obiecał.  
2. Finansowanie Nieudane: Jeśli projekt NIE uzyskał kwoty wsparcia potrzebnej na zrealizowanie celu, wszystkie 

wpłaty są zwracane wspierającym. To wszystko. 

Czy wpłaty są zwolnione z podatku? 
Jeśli jesteś organizacją zwolnioną z podatku lub masz status osoby zwolnionej z podatku (np. w przypadku 
specjalnych rent), to tak. Za zapłacenie podatków odpowiedzialni są twórcy projektów. Jeżeli jesteś twórcą projektu i 
masz wątpliwości, czy dane wsparcie jest darowizną, oraz czy podlega ono opodatkowaniu czy nie, radzimy 
skontaktować się pisemnie z twoim urzędem skarbowym. 

Jakie opłaty pobiera PolakPotrafi.pl ? 
Opłata, którą pobiera serwis wynosi 7,4%. Opłata pobierana jest tylko od udanych projektów i pozwala nam na 
pokrycie bieżących wydatków i utrzymanie portalu! Żadna opłata NIE JEST pobierana od wspierających 
projekty - jeśli projekt jest nieudany, PolakPotrafi.pl pokrywa wszelkie koszty płatności oraz zwrotów na konta 
wpłacających. 

Czy są jakieś dodatkowe opłaty za obsługę płatności? 
Transferuj.pl pobiera opłatę za obsługę płatności - e-transferów oraz e-przelewów. Żadna opłata NIE JEST 
pobierana od wspierających projekty!  

Czy jest minimalna lub maksymalna wartość nagród? 
Minimalna wartość nagrody wynosi 1 zł. Nie ma maksymalnej wartości. 

Kto tworzy nagrody do każdego projektu? 
Twórcy projektu sami ustalają nagrody, które są w stanie zapewnić wspierającym, wliczając w to poziomy kwot i ich 
liczbę. 

Co może być nagrodą? 
Praktycznie wszystko. Nagrody inspirują wsparcie i mogą być tak proste jak pobranie pliku (np. za dofinansowanie w 
kwocie 5 PLN) lub wspólna wycieczka sterowcem z autorem projektu. Do twórcy projektu należy ustalenie kwot 
dofinansowania, a następnie stworzenie odpowiednich nagród na poszczególnych poziomach oraz 
zagwarantowanie ich realizacji. 
Inwestycje w udziały i pożyczki są zabronione, podobnie jak wsparcie na zasadzie loterii lub hazardu. 



efood - baza produktów

Kategoria - Technologia

O projekcie

Ruszamy z kampanią crowdfundingową ponieważ chcemy usprawnić i rozbudować

aplikację do sprawdzania dodatków do żywności. Usprawnienie to poszerzenie bazy

produktów jakie użytkownicy mogą sprawdzać w aplikacji. Rozbudowanie to

wprowadzenie nowych funkcji.

efood opracowaliśmy z myślą o ludziach takich jak my. Nie jesteśmy sportowcami,

modelkami na diecie ani matkami karmiącymi (co pokazuje płeć niektórych członków

zespołu). Ale lubimy wiedzieć co jemy i jak to na nas wpływa.

Dlatego nasza aplikacja weryfikuje produkty spożywcze pod kątem dodatków

chemicznych. W niedługiej przyszłości będzie dostarczała wiedzę o wszystkich

składnikach znajdujących się w produktach, które zjadamy.

Chcemy aby w aplikacji efood znajdowały się nie tylko informacje o chemicznych

dodatka do jedzenia, ale by była to baza WSZYSTKICH składników, jakie znajdują

się w danym produkcie (i tych dobrych i tych złych), wraz z ich kompletnym opisem.

Zależy nam też na bieżącym aktualizowaniu bazy - do tego też potrzebujemy

wsparcia wszystkich użytkowników.

1. POBIERASZ BEZPŁATNIE Z:

- AppStore http://goo.gl/bf0giL - GooglePlay http://goo.gl/noPqAw 

2. SKANUJESZ KOD KRESKOWY PRODUKTU

3. DOSTAJESZ INFORMACJĘ JAKIE E-SUBSTANCJE ZAMIERZASZ SOBIE

ZAAPLIKOWAĆ.

Dowiesz się, jakie jest pochodzenie danego dodatku, co może on powodować, jakie

jest jego dawkowanie nie zagrażające życiu lub zdrowiu (jeśli takowe w ogóle

430
Wspierających

17251 zł
Z całkowitej kwoty 9000 zł

zakończono
Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany 02.07.2014

Wesprzyj projekt

Wpłać 1 zł lub więcej!

Wyślemy podziękowanie za wsparcie,

drogą mailową.

5 Wspierających

Wpłać 5 zł lub więcej!

Umieścimy Twoje imię na stronie, gdzie

stworzymy listę osób, dzięki którym

aplikacja może się rozwijać. Wyślemy

też imienne podziękowanie drogą e-

mailową.

42 Wspierających

Wpłać 10 zł lub więcej!

Prześlemy nasz własny (no dobra,

Mama pomoże :) ) przepis na coś

zdrowego i pysznego. Spokojnie, to nie

będzie kuchnia molekularna ale potrawa,

którą każdy z nas może zrobić we

własnej kuchni. Podpowiemy Ci, jakie

bezpieczne produkty możesz

wykorzystać do jej przyrządzenia.

Dodatkowo umieścimy Twoje imię na

stronie, na której stworzymy listę osób,

dzięki którym aplikacja może się

rozwijać. Wyślemy też imienne

podziękowanie drogą e-mailową.

54 Wspierających

Wpłać 18 zł lub więcej!
Pozostało: 180

204305

KomentarzeWspierająAktualnościProjekt



istnieje!) i czy jest on dopuszczalny do spożycia w innych krajach.

Wszystkie dodatki, na podstawie naukowych badań, oceniamy w

pięciostopniowej skali:

1. pożyteczny - jedz na zdrowie

2. raczej obojętny - ok, możesz to zjeść ale nie szarżuj

3. podejrzany - uważaj, to może mieć różne skutki dla Twojego zdrowia

4. szkodliwy - lepiej tego nie jedz!

5. mocno szkodliwy - odstaw ten produkt i zapomnij o nim raz na zawsze!

Obecnie posiadamy bazę 10 000 produktów, które możesz w ten sposób

sprawdzić.

3 000 to efekt zaangażowania i pomocy dotychczasowych użytkowników

aplikacji. To utwierdza nas w przekonaniu, jak bardzo jest ona przydatna. Mówią to

też komentarze jak te: 

Dlatego chcemy przyspieszyć rozwój efood - razem z Wami!

Pierwszą sprawą, w jakiej potrzebujemy Waszego wsparcia, jest rozszerzenie bazy

produktów do 30 tysięcy.

Nie zwracamy się do inwestorów, bo to razem z użytkownikami chcemy decydować

o rozwoju efood. Oczywiście mamy aspiracje i wizję. Marzy nam się uczynić z

aplikacji żywieniowy odpowiednik Wikipedii!

Stworzenie prawdziwej, funkcjonalnej i szczerej do bólu mobilnej

encyklopedii możliwe jest tylko razem z użytkownikami ;)

Pierwszą i najważniejszą sprawą jest baza. Dlatego celem jest 189%:

(100%) 9 000 zł - rozwinięcie bazy produktów do 30 000 produktów,

(189%) 17 000 zł - rozwinięcie bazy produktów do 60 000 produktów.

Poniżej pomysły na dalszy rozwój, jeśli zdecydujecie się na wsparcie 300% lub

więcej:

(300%) 27 000 zł - stworzenie encyklopedii 1000 najpopularniejszych substancji

używanych w przemyśle spożywczym, z ich wpływem, pochodzeniem itd.,

(466%) 42 000 zł - stworzenie funkcjonalności umożliwiającej użytkownikom

dodawanie komentarzy, artykułów, zgłaszanie błędów,

(611%) 55 000 zł - stworzenie wersji aplikacji na windows phone, stworzenie

funkcjonalności pozwalającej użytkownikowi na sugerowanie kierunku rozwoju

aplikacji.

Aplikacja efood opiera się na dwóch fundamentach:

Prześlemy wydrukowany plakat A2 -

wizualizacja w opisie.

oraz podziękowanie drogą mailową.

Umieścimy Twoje imię na stronie, gdzie

stworzymy listę osób, dzięki którym

aplikacja może się rozwijać. Wyślemy

też imienne podziękowanie drogą e-

mailową.

20 Wspierających

Wpłać 25 zł lub więcej!

Prześlemy torbę z surówki bawełnianej

(naturalna) z nadrukiem (ekologiczna

farba woda) - wizualizacja w opisie.

Oczywiście załączymy również

wspomniane wcześniej nagrody.

Podziękowanie drogą mailową.

Umieścimy Twoje imię na stronie, gdzie

stworzymy listę osób, dzięki którym

aplikacja może się rozwijać. Prześlemy

przepis na coś zdrowego i pysznego.

Wyślemy też imienne podziękowanie

drogą e-mailową.

112 Wspierających

Pozostało: 88

Wpłać 30 zł lub więcej!

Prześlemy przepis na tygodniowe menu:

zdrowe, pyszne i proste w

przygotowaniu. To też nie będzie

kuchnia z duńskiej Nomy, tylko proste i

tanie pomysły, które każdy z nas jest w

stanie zrealizować. Podpowiemy Ci,

jakie bezpieczne produkty możesz

wykorzystać do jej przyrządzenia.

Dodatkowo umieścimy Twoje imię na

stronie, na której stworzymy listę osób,

dzięki którym aplikacja może się

rozwijać. Wyślemy też imienne

podziękowanie drogą e-mailową.

32 Wspierających

Wpłać 35 zł lub więcej!

Prześlemy notes (ekologiczny notes z

surowców wtórnych, ok. 70-80 kartek.

Do notesu dołączymy biodegradowalny

długopis) - wizualizacja w opisie. 

21 Wspierających

Wpłać 50 zł lub więcej!

Prześlemy Ci fartucha - jak na

wizualizacji. Dołączymy również,

wcześniej wspomniane. Podziękowanie

drogą mailową. Umieścimy Twoje imię

Pozostało: 147



- wspieraniu świadomej konsumpcji

- interakcji z użytkownikami

CO TO DOKŁADNIE OZNACZA?

MY:

- udoskonalimy obecną aplikację,

- poszerzymy ją o kolejne funkcjonalności,

- dodamy opcję zgłaszania produktów wymagających weryfikacji/ponownej

  weryfikacji dopracujemy mechanizm powiadomień,

- będziemy dobijać się do producentów z komunikatem: „Drogi producencie, jeśli

zmienisz skład - daj nam znać! Jeśli zależy ci na szybkiej aktualizacji - podeślij nam

dane wg formularza. Informacje znajdziesz na naszej stronie."

WY:

- razem z nami stworzycie prywatnego asystenta zakupów,

- wesprzecie finansowo naszą aplikację,

- dostaniecie od nas fajny prezent,

- zostaniecie lobbystami, wspierając nasze apele do producentów albo sami

podsyłając nam info o zmianach za pomocą formularza na stronie,

- pomożecie nam wesprzeć świadomość żywieniową innych Polaków.

Umówiliśmy już kilkanaście osób, które wpadną do marketów. Będą skanować i

fotografować - tak jak na Marcin na fotkach poniżej. 

Zebrane zdjęcia "przejedziemy" OCRem (oprogramowanie służące do

rozpoznawania znaków i całych tekstów w pliku graficznym). Poprawimy literówki.

Wgramy do bazy danych aplikacji i ... oddamy usprawniony eFood do Waszego

użytku :)Zakładamy, że cały proces potrwa 20-30dni. Ciężko dokładnie estymować.

Na taką skalę jeszcze nie skanowaliśmy.

na stronie. Prześlemy przepis na coś

zdrowego i pysznego oraz imienne

podziękowanie drogą mailową.

53 Wspierających

Wpłać 80 zł lub więcej!

wyślemy własnoręcznie wykonane,

zdrowe masło orzechowe (bezpieczne

dla osób uczulonych na gluten, laktozę

oraz odpowiednie dla wegan!). 

Dołączymy wyżej wspomniany notes lub

torbę (sam decydujesz co wybierasz).

Dodatkowo umieścimy Twoje imię na

stronie, na której stworzymy listę osób,

dzięki którym aplikacja może się

rozwijać; wyślemy też imienne

podziękowanie drogą e-mailową.

24 Wspierających

Pozostało: 6

Wpłać 120 zł lub więcej!

Nagramy dla Was film, w którym

zdradzimy sekrety idealnego pesto

verde i perfekcyjnej bezy. Pokażemy też,

jak smażyć zdrowe konfitury oraz jak

zrobić samemu masło orzechowe. Do

tego dołączymy własnoręcznie

wykonane, zdrowe masło orzechowe

(bezpieczne dla osób uczulonych na

gluten, laktozę oraz odpowiednie dla

wegan!). Dodatkowo umieścimy Twoje

imię na stronie, na której stworzymy listę

osób, dzięki którym aplikacja może się

rozwijać; wyślemy też imienne

podziękowanie drogą e-mailową.

9 Wspierających

Pozostało: 21

Wpłać 250 zł lub więcej!

Do filmu o przygotowaniu idealnego

pesto verde, perfekcyjnej bezy i

smażenia zdrowych konfitur.

Dołożymy komplet obrandowanych

słoiczków na domowe przetwory i sosy

(10sztuk). Do tego dołączymy

własnoręcznie wykonane, zdrowe masło

orzechowe (bezpieczne dla osób

uczulonych na gluten, laktozę oraz

odpowiednie dla wegan!). Dodatkowo

umieścimy Twoje imię na stronie, na

której stworzymy listę osób, dzięki

którym aplikacja może się rozwijać;

wyślemy też imienne podziękowanie

drogą e-mailową.

2 Wspierających

Pozostało: 18



Język angielski z 'prawdziwego życia'

Kategoria - Edukacja

O projekcie

O mnie 

Nazywam się David Snopek. Jestem Amerykaninem - dorosłem mówiąc tylko

jednym językiem: angielskim. Od pięciu lat uczę się j. polskiego. I od trech lat

nagrywam filmiki i piszę artykuły na moim blogu o nauce języków obcych i kulturze

amerykańskiej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mnie, zapraszam do czytania/oglądania tego

artykułu.

Bibliobird.com

Bibliobird.com jest darmową (i Open Source) aplikacją webową, który pomoże

Ci nauczyć się j. angielskiego korzystając z tej samej metody, której sam

użyłem, żeby się nauczyć polskiego: przez czytanie i słuchanie interesującej

treści w obcym języku.

Bibliobird sprawia, że proces jest łatwiejszy, mniej czasochłonny i pozwoli Ci skupić

się na przyjemnej stronie nauki - co zmiejszy szansę poddania się!

Podczas czytania możesz kliknąć w nieznane słowa i dostać tłumaczenie na język

ojczysty. Wszystkie nieznane słowa są automatycznie dodawane do popularnego

programu do fiszek Anki dla powtórzenia później.

W przeciwieństwie do podobnych aplikacji, tłumaczenia na Bibliobirdzie są

sprawdzone i poprawione przez prawdziwego człowieka! To znaczy, że wszystko

dokładnie pasuje do danego konstektu, wliczając w to rzeczy trudniejsze do

tłumaczenia, np: idiomy, slang i czasowniki złożone - które są szczególnie trudne dla

uczących się.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa Bibliobird, zapraszam do

oglądania tego filmiku.

"Real Life in the USA"

Wszystkie teksty obecnie są darmowy! Jednak razem z żoną chcielibyśmy stworzyć

bardziej ambitny pakiet tekstów o wyższej jakości, który w przyszłości zamierzamy

sprzedawać, żeby utrzymać naszą pracę nad projektem.

Ten pakiet tekstów będzie na temat "Prawdziwego życia w USA."

W pakiecie będą teksty (i filmiki z transkrypcją!) o wielu aspektach życia w USA,

naprzykład: praca, rozrywka, sport, itd. W nim będą zwykłe artykuły oraz historyjki i

dialogi. Niektóre z tych nawet będą wzięte z prawdziwych rozmów między native

speakerami. Również będzie mowa o imigracji, stereotypach i muzyce.

Wszystko będzie po angielsku i przygotowywane do czytania, słuchania i oglądania

z pomocą Bibliobirda!

Możesz nauczyć się o kulturze amerykańskiej i jednocześnie nauczyć się j.

angielskiego!

Szczegóły:

Pakiet będzie zawierał ok. 15.000 słów w sumie.

Będą dwa nagrania dla każdego tekstu: jedno w naturalnym tempie i drugie

209
Wspierających

21420.49 zł
Z całkowitej kwoty 10000 zł

zakończono
Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany 17.07.2012

Wesprzyj projekt

Wpłać 1 zł lub więcej!

Publiczne podziękowanie w internecie.

5 Wspierających

Wpłać 20 zł lub więcej!

Pocztówka z USA i publiczne

podziękowanie w internecie.

26 Wspierających

Pozostało: 24

Wpłać 35 zł lub więcej!

Pakiet tekstów "Real Life in the USA"

do czytania, słuchania i oglądania z

pomocą Bibliobird.com i publiczne

podziękowanie. (O to wszystko chodzi w

opisie!)

72 Wspierających

Wpłać 100 zł lub więcej!

Ekslusywny webinar (czyli

przedstawienie prezentacji na żywo

poprzez internet) i sesja Q&A (czyli

pytania i odpowiedzi) o nauce języka

samemu. Zrobię go dwa razy: raz po

angielsku i raz po polsku. Również

dostaniesz pakiet tekstów "Real Life in

the USA" i publiczne podziękowanie.

4 Wspierających

Wpłać 200 zł lub więcej!
Pozostało: 0

1020914

KomentarzeWspierająAktualnościProjekt



trochę wolniejszym - w sumie ok. 3 godziny audio.

Będziecie mogli pobrać nagranie dźwiękowe w formacie MP3, żeby go słuchać

na urządzeniach mobilnych.

Każde tłumaczenie będzie oznaczone znaczeniem, które jest używane w

danym kontekście.

Będzie nagranie dźwiękowe dla każdego słowa - nie tylko dla całego tekstu.

Bedzie na poziomie średniozaawansowanym (i czasami trochę trudniejszy) ale

z pomocą Bibliobirda, będzie również dostępny zmotywowanych osób na

niższych poziomach.

Dodatkowe rzeczy, które dostaniesz...

Stały dostęp do prywatnego forum gdzie możesz rozmawiać o pakiecie z

nami, albo innymi, którzy to wybrali. Tutaj możesz zadawać pytania o języku,

albo ćwiczyć to, czego się nauczyłeś/aś!

Ćwiczenia do każdego tekstu. Możesz podać swoje odpowiedzi i będziemy

je poprawiali.

Przez cztery tygodnie po opublikowaniu pakietu, będziesz miał/a dostęp

do cotygodniowych, jednogodzinnych spotkań przez czat głosowy.

Wszyscy uczestnicy będą mogli zadać przynajmniej jedno pytanie. Jeśli nie

wszyscy będą mieli szansy zadać swoje pytanie, oczywiście, przekrocimy

czas jednej godziny. Natomiast jeśli pójdzie szybko, będziesz mógł/mogła

zadać kilka pytań. W razie potrzeby będziemy to robić więcej, niż raz w

tygodniu, żeby dostosować się do czasu wolnego wszystkich.

Plany na przyszłość

Jeśli uda nam się z tym projektem, mamy wiele planów na przyszłość, na przykład:

Aplikacja mobilna - Siedzenie przed Twoim komputerem nie jest najlepszym

środowiskiem do nauki! Jakiś czas temu napisałem aplikację Bibliobird dla

systemu Android, która jest skończona w 90%. :-) Chciałbym ją skończyć i

stworzyć wersję także na system iOS.

Rynek sprzedaży - Chcemy sprzedawać płatne teksty na Bibliobirdzie - ale

nie ma powodu dlaczego my powinniśmy to tylko robić! Chcemy pozwolić

innym użytkownikom na tworzenie darmowych jaki płatnych tekstów, które

mogą sprzedać.

Nowe języki - Z pomocą społeczności użytkowników, chcielibyśmy dodać

nowe języki do Bibliobirda! Ludzie ciągle pytają nas o hiszpański, niemiecki i

rosyjski.

Więcej płatnych tekstów - Po wypuszczeniu pierwszego pakiet tekstów,

planujemy kontynuować tworzenie następnych!

Oczywiście, założyciele otrzymają dożywotni dostęp to wszystkich produktów

językowych, które kiedykolwiek stworzymy! Każda inna osoba będzie musiała

kupić każdy produkt osobno.

Zostaniesz "założycielem" z

dożywotnym dostępem do każdego

płatnego produktu, które kiedykolwiek

stworzymy w przyszłości. To znaczy, że

dostaniesz wszystkie powyższe nagrody

również. ;-) W zamian za taką super

ofertę, potrzebujemy Twojej opinii i

pomocy w testowaniu tego produkt i

przyszłych produktów podczas gdy

będziemy je nadal tworzyć!

20 Wspierających

Wpłać 200 zł lub więcej!

Zostaniesz "założycielem" z

dożywotnym dostępem do każdego

płatnego produktu, które kiedykolwiek

stworzymy w przyszłości. To znaczy, że

dostaniesz wszystkie powyższe nagrody

również. ;-) W zamian za taką super

ofertę, potrzebujemy Twojej opinii i

pomocy w testowaniu tego produkt i

przyszłych produktów podczas gdy

będziemy je nadal tworzyć!

19 Wspierających

Pozostało: 1

Wpłać 200 zł lub więcej!

Zostaniesz "założycielem" z

dożywotnym dostępem do każdego

płatnego produktu, które kiedykolwiek

stworzymy w przyszłości. To znaczy, że

dostaniesz wszystkie powyższe nagrody

również. ;-) W zamian za taką super

ofertę, potrzebujemy Twojej opinii i

pomocy w testowaniu tego produkt i

przyszłych produktów podczas gdy

będziemy je nadal tworzyć!

48 Wspierających

Pozostało: 10



Zdrowa żywność od rolnika - załóż z nami sklep!

Kategoria - Jedzenie

O projekcie

 

Chcemy stworzyć pierwszy w Polsce sklep spożywczy prowadzony przez

Kooperatywę Spożywczą. Sklep o którego kształcie i rozwoju decyduje otwarta

społeczność członków i członkiń. Sklep w którym zdrowa żywność nie będzie

droga. Podoba Ci się ten pomysł? Wesprzyj nas. Zbieramy pieniądze na

wyposażenie lokalu i remont i kilka innych ważnych spraw. Zobacz.

                  

Wesprzyj nas finansowo - zobacz na co zbieramy:

 
 

Jesteśmy grupą osób zorganizowaną w Kooperatywie Spożywczej „Dobrze”. Działamy

po to, aby dostarczać sobie i innym zdrową i niedrogą żywność, której produkcja odbywa

się z poszanowaniem zarówno środowiska naturalnego jak i pracy ludzi. Od lipca 2013

roku w różnych miejscach w śródmieściu Warszawy organizujemy cotygodniowe zakupy

zdrowej, ekologicznej, lokalnej żywności. Wszystkie produkty kupujemy od zaufanych

rolników i sadowników, których odwiedzamy w gospodarstwach. Organizujemy także

208
Wspierających

15307 zł
Z całkowitej kwoty 12000 zł

zakończono
Do zakończenia projektu

Projekt zostanie ufundowany 21.06.2014

Wesprzyj projekt

Wpłać 20 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz email z

podziękowaniem od całej Kooperatywy

oraz zestaw naklejek na przetwory.

19 Wspierających

Wpłać 40 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw naklejek

na przetwory, a Twoje imię zostanie

umieszczone na wirtualnej tablicy

darczyńców na stronie internetowej

Kooperatywy. Ponadto dostaniesz

elektroniczną książkę kucharską

„Przepisy Kooperatywy Dobrze” .

10 Wspierających

Wpłać 50 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw naklejek

na przetwory i elektroniczną książkę

kucharską „Przepisy Kooperatywy

Dobrze”, zaś Twoje imię zostanie

wpisane na tablicę honorowych

darczyńców w sklepie Kooperatywy.

Dodatkowo, otrzymasz od nas słoik

masła orzechowego własnego wyrobu

(odbiór na miejscu).

76 Wspierających

Pozostało: 24

Wpłać 60 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw

92088

KomentarzeWspierająAktualnościProjekt



spotkania edukacyjne i integracyjne. Tworzymy wspólnotę kilkudziesięciu osób w różnym 

wieku i z różnych środowisk.

Wesprzyj nas i pomóż uzbierać pieniądze na remont oraz wyposażenie sklepu, a

potem przyjdź do naszego sklepu na zakupy zdrowej i niedrogiej żywności od

zaufanych rolników i dostawców. Im więcej wpłat otrzymamy, tym łatwiej będzie

nam się rozwinąć i stać się przystępnym dla dużej liczny osób.

Z każdym tygodniem przybywa chętnych, którzy chcą do nas dołączyć! Aby umożliwić

robienie zakupów jak największej liczbie osób, podjęliśmy decyzję o otwarciu sklepu

kooperatywy w śródmieściu Warszawy. W tym celu zarejestrowaliśmy się jako

stowarzyszenie, postanowiliśmy wynająć od miasta lokal i opracowaliśmy strategię

działania. Sklep będzie funkcjonował przede wszystkim w oparciu o składki i pracę

naszych członków i członkiń, którzy wzamian cieszyć się będą niskimi cenami i innymi

udogodnieniami. Jednak sklep kooperatywy otwarty będzie dla wszystkich, którzy

zapragną zrobić u nas zakupy. Nadrzędnym celem naszej działalności jest integracja

społeczności wokół wspólnych wartości i ułatwienie dostępu do zdrowej żywności.

Wypracowany dochód będzie w całości przeznaczany na rozwój sklepu i organizację

otwartych działań społeczno-edukacyjnych.

 

        
Czym sklep kooperatywy różni się od zwykłego sklepu?

 

sklep działa w oparciu o składki oraz pracę członków i członkiń

cały dochód przeznaczamy na rozwój kooperatywy

zapewniamy zdrową żywności w przystępnej cenie

tworzymy społeczność w której każdy ma równe prawa

kupujemy żywność u drobnych  rolniczek i rolników 

Poznaj nas!

16.06.2014 w Warsztacie na pl. Konstytucji w Warszawie o 18.30 organizujemy

otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy chcieliby się do nas przyłączyć.

Przedstawiamy WAM małe ABC działania sklepu.

sadzonek jadalnych wraz z instrukcją

domowej uprawy. Dodatkowo Twoje

imię zostanie wpisane na tablicę

honorowych darczyńców w sklepie

Kooperatywy.

15 Wspierających

Wpłać 75 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw naklejek

na przetwory, elektroniczną książkę

kucharską „Przepisy Kooperatywy

Dobrze” oraz darmowy wstęp na

warsztat "Dlaczego żywność jest

polityczna"

4 Wspierających

Pozostało: 6

Wpłać 75 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw naklejek

na przetwory, elektroniczną książkę

kucharską „Przepisy Kooperatywy

Dobrze” oraz darmowy wstęp na

warsztat "Ekodylematy młodych

rodziców".

0 Wspierających

Pozostało: 10

Wpłać 75 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw naklejek

na przetwory, elektroniczną książkę

kucharską „Przepisy Kooperatywy

Dobrze” oraz darmowy wstęp na

warsztat "ABC zdrowego odżywiania"

3 Wspierających

Pozostało: 7

Wpłać 75 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw naklejek

na przetwory, elektroniczną książkę

kucharską „Przepisy Kooperatywy

Dobrze” oraz darmowy wstęp na

warsztat z recyklingu dla dzieci.

0 Wspierających

Pozostało: 10

Wpłać 95 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz zestaw naklejek

na przetwory, przypinany znaczek z logo

Kooperatywy oraz wydrukowaną

książkę kucharską „Przepisy

Kooperatywy Dobrze”. Dodatkowo, dla

pierwszych 5 osób zestawy

edukacyjne “Zanim Zjesz” od Instytutu

Globalnej Odpowiedzialności.

0 Wspierających



Czego nam brakuje? 

 

Aby otworzyć sklep potrzebujemy zebrać pieniądze na przystosowanie lokalu i zakup

niezbędnego wyposażenia. Potrzebujemy Twojej pomocy, gdyż sami nie jesteśmy w

stanie wyłożyć takiej kwoty. Być może sklep  stanie się także Twoim miejscem?

Prace do wykonania:

Remont lokalu: suszenie i odmalowanie ścian, poprawa instalacji hydraulicznej,

doposażenie sanitariatów, zakup  termy.

Zakup wyposażenia sklepu: kasa fiskalna,  witryna chłodnicza, regały, opakowania.

Jeśli uda nam się zebrać więcje pieniędy będziemy mogli też pokryć uciążliwe kosty

administracyjne jak: wykonanie planu technologicznego dla SANEPIDU, opłata

notariusza, opłata kaucji w wysokości  3krotności czynsu brutto.

 
 

W tym lokalu stworzymy nasz sklep!

Wpłać 125 zł lub więcej!

Dziękujemy! Otrzymasz ekologiczną

torbę lnianą z limitowanej kolekcji

Kooperatywy oraz naklejki na

przetwory.

4 Wspierających

Pozostało: 96

Wpłać 150 zł lub więcej!

Dziękujemy! Pierwszą osobę, która

wpłaci zapraszamy na indywidualną

sesję coachingową z profesjonalną

trenerką osobistą oraz dołączamy

zestaw naklejek. Na kolejnych czeka

lniana torba z kolekcji Kooperatywy i

wydrukowana książka kucharska

„Przepisy Kooperatywy Dobrze”.

2 Wspierających

Pozostało: 48

Wpłać 175 zł lub więcej!

Dziękujemy! Zapraszamy na

indywidualną poradę dietetyczną z

naturoterapeutką, która specjalizuje się

w naturalnych metodach terapii

leczniczych Dołączamy także zestaw

naklejek na przetwory.

1 Wspierający

Pozostało: 14

Wpłać 200 zł lub więcej!

Dziękujemy! W momencie uruchomienia

sklepu otrzymasz kartę członkowską

Kooperatywy ważną 6 miesięcy, a

dodatkowo naklejki na przetwory oraz

elektroniczną książkę kucharską

„Przepisy Kooperatywy Dobrze”.

4 Wspierających

Wpłać 225 zł lub więcej!

Dziękujemy! Zapraszamy na wspólną

kolację przygotowaną przez nas z

naszych produktów (w razie

możliwości w naszym lokalu). A po

kolacji - rozmowy i tańce! Ponadto w

momencie uruchomienia sklepu

otrzymasz 15% rabat na zakupy przez

3 miesiące! Dołączamy naklejki z logo

Kooperatywy i elektroniczną książkę

kucharską „Przepisy Kooperatywy

Dobrze”.

4 Wspierających


