Pierwsza edycja Hack4Change już za nami!

Czy wiesz jak wiele można zmienić w ciągu jednej doby? My wiemy! Zakończyła się pierwsza
edycja hackathonu Hack4Change, którego celem jest podkreślenie, że rozwój nowych
technologii idzie w parze z dbaniem o środowisko naturalne. Podczas wydarzenia ponad 80
uczestników spędziło 24 godziny pracując nad tworzeniem prototypów technologicznych
rozwiązań wspierających naszą planetę i człowieka.
W ubiegły weekend odbył się technologiczno-ekologiczny hackathonu online zorganizowany
przez Fundację CODE:ME, Instytut Marka Kamińskiego, Inkubator Starter, Live More
Pomerania oraz Microsoft. 24-godzinny maraton ratowania świata rozpoczął się w piątek 26
czerwca o godzinie 18:00. Przez całą noc i cały dzień uczestnicy pracowali nad aplikacjami i
urządzeniami. Zarówno od strony technicznej jak i biznesowej wspierała ich w tym grupa
doświadczonych mentorów. W ramach przygotowania do Hack4Change uczestnicy mieli także
okazję wziąć udział w ośmiu sesjach warsztatów, podczas których poznawali narzędzia i
technologie przydatne podczas tworzenia hackathonowych projektów, takie jak chmura
Azure, Power Apps, Metoda Biegun czy wizualizacja danych w Python.
Efektem Hack4Change jest powstanie innowacyjnych rozwiązań, które wspomogą walkę z
zanieczyszczeniem środowiska, zmianami klimatycznymi i kryzysem spowodowanym
pandemią. Każdy stworzony podczas wydarzenia projekt musiał realizować 3 kryteria - tak
zwane bieguny - zdefiniowane przez podróżnika Marka Kamińskiego jako największe
wyzwania ludzkości w XXI wieku: Zaangażowanie Społeczne (Social Empowerment),
Zrównoważony Rozwój (Sustainability) i Osobliwość (Singularity).

Podczas Hack4Change powstało wiele niesamowitych projektów, jednak największe uznanie
jury zyskał zespół Świetliki, czyli - Jakub Duda, Piotr Woźniak i Katarzyna Kulik - i ich Aplikacja
do Świecenia Przykładem. Zwycięski projekt wykorzystując grywalizację pomaga
użytkownikom wyrabiać "zielone nawyki". Aplikacja ma pomagać w segregacji odpadów,
zwiększać świadomość dotyczącą składu produktów i promować zielony transport. W ramach
nagrody członkowie zespołu wybiorą się do siedziby Microsoft, gdzie będą mieli okazję
skonsultować dalsze kroki w rozwoju swój projektu ze specjalistami. Zwycięzcy otrzymają
także vouchery na kursy programowania w CODE:ME oraz ciekawe nagrody rzeczowe głośniki, plecaki, koszulki, power banki oraz książki Marka Kamińskiego i zaproszenie na kawę
z ich autorem.
Poza nagrodą główną jury przyznało trzy wyróżnienia. Pierwsze otrzymał zespół Flower
Power, który stworzył system oraz hardware, zapewniający optymalne warunki wzrostu roślin
oczyszczających powietrze Saneveria Superba. Drugim wyróżnionym zespołem jest Ekoninja,
który przedstawił prototyp aplikacji wspierającej ideę less waste i pomagającej podejmować
ekologiczne wybory zakupowe i tym samym zmniejszać ilość zużywanego plastiku. Trzecie
wyróżnienie przyznano zespołowi ADMD, który został także doceniony przez publiczność,
która przyznała mu nagrodę publiczności. Zespół ADMD przedstawił aplikację Questie - projekt
skierowany do millenialsów, który w formie gry zachęca użytkowników do realizowania
małych działań dla dobra planety i swojego otoczenia. Wszystkie wyróżnione grupy otrzymają
od organizatorów upominki, a zdobywcy nagrody publiczności przekażemy dodatkowo
edukacyjne roboty solarne.
Wśród hackathonowych projektów znalazło się jeszcze wiele interesujących pomysłów. Zespół
GeoMonitoring stworzył projekt edukacyjny wspierający monitoring roślin inwazyjnych,
StorkSchool Connect zbudował aplikację do zdalnej nauki angielskiego łączącą nauczycieli z
Afryki i europejskie szkoły, EnergyMap opracował interaktywną mapę pokazującą zależności
pomiędzy zanieczyszczeniem danego terenu, a stanem zdrowia jego mieszkańców, Żeton
stworzył aplikację wykorzystującą grywalizację w terapii dzieci ze spektrum autyzmu, Unstuffy
zbudował aplikację zakupową, która umożliwi wspólne dostawy zakupów do grupy sąsiedzkiej
tym samym zmniejszając zużycie paliwa i plastiku, natomiast Wiigamers zaproponował
aplikację wskazującą lokalizację koszy na odpady niestandardowe.
Organizatorzy liczą na to, że rozwiązania stworzone podczas hackathonu będą rozwijana w
przyszłości. Planują także kolejne edycje Hack4Change - czerwcowy hackathon zapoczątkuje
cykl podobnych wydarzeń, które odbywać się będą nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Jak
przekonują organizatorzy ,,Jedynie transformacja naszych własnych zachowań i wzrost
świadomości ekologicznej milionów ludzi na całym świecie pozwoli ochronić naszą planetę
przed zmianami klimatycznymi’’. Pierwszy krok w kierunku tej transformacji już został
postawiony, ale aby osiągnąć założony cel, muszą pójść za nim kolejne.

Organizatorami wydarzenia są: Instytut Marka Kamińskiego, Fundacja CODE:ME, Inkubator
Starter, Live More Pomerania. Partnerem strategicznym została firma Microsoft.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Klimatu, Prezydenta Miasta
Gdańska, Politechniki Gdańskiej oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.
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