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Niejawny program testów systemu Windows



Firma Microsoft pragnie wspierać ludzi i organizacje 
z całego świata, aby pomóc im osiągnąć nowe cele. 
Dzięki współpracy jesteśmy zdolni do naprawdę 
wielkich rzeczy. 

Niejawni testerzy systemu Windows to jedna z 
największych w świecie społeczności ludzi, którzy 
wykorzystują rozwiązania techniczne do dobrych 
celów. Imprezy Create-A-Thon (w skrócie CAT) to 
świetny sposób, by skierować zdolności i energię 
społeczności na rozwiązywanie problemów, z jakimi 
borykają się społeczeństwa, takich jak bezdomność 
czy dostępność tanich mieszkań. 

Wiemy, że problemów, które trapią nas od 
dziesięcioleci, nie da się rozwiązać w kilka dni, ale 
możemy przynajmniej zacząć — kropla drąży skałę. 

Rób tak, jakby Twoje działania się liczyły. Bo naprawdę się liczą.
~William James

Nic nigdy nie zmieni się na lepsze, jeżeli ludziom podobnym 
do Ciebie nie będzie na tym bardzo, ale to bardzo zależeć. To 
warunek konieczny.
~Dr Seuss

Witaj!
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Czym jest impreza CAT 
#WINsiders4Good?

Jakie są cele imprezy 
CAT?

Chcesz zorganizować 
własną imprezę CAT? 

Jak być w kontakcie? 

Imprezy #WINsiders4Good to cykl dwu- lub trzydniowych wydarzeń wzorowanych 
na tradycyjnych hackathonach, ale nieco zmodyfikowanych. 
Są one miejscem, gdzie uzdolnieni technicznie niejawni testerzy systemu Windows 
mogą połączyć siły z kreatywnymi przedstawicielami lokalnych społeczności, a także 
organizacjami non-profit i działającymi na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by 
wspólnie spróbować poradzić sobie z problemami, które uważają za istotne. 
Temat przewodni każdego z tych wydarzeń może być inny — od bezdomności, 
przez kryzys uchodźczy, po działalność polityczną — a ostatecznym celem może 
być na przykład stworzenie witryny internetowej, zaprojektowanie programu albo 
nawet przygotowanie zbioru zasad. Możliwości są nieograniczone.

Dzięki imprezom CAT niejawny program testów systemu Windows oraz jego 
uczestnicy mogą realizować uzupełniające się cele. Dla niejawnego programu 
testów systemu Windows imprezy CAT mogą być narzędziem zachęcania testerów 
do intensywniejszego wykorzystania systemu Windows 10 oraz większej aktywności 
w społeczności niejawnych testerów systemu Windows. 
Dla uczestników programu jest to z kolei okazja do nawiązywania wzajemnych 
kontaktów oraz poznawania uzdolnionych osób z lokalnych społeczności, których 
talenty mogą znaleźć nowe zastosowanie. Sama impreza może z kolei przyczyniać 
się do większego napływu uzdolnionych osób do niejawnego programu testów 
systemu Windows. W ten sposób społeczność Windows może stać się pełniejsza  
i bardziej zróżnicowana, co przełoży się na większą ilość opinii o tym systemie. 

Cieszymy się, mogąc wspólnie z niejawnymi testerami systemu Windows 
organizować na całym świecie imprezy CAT. 
Jeżeli planujesz jakieś wydarzenie, napisz nam o tym na adres wipevent@microsoft.com. 

REJESTRACJA NIEJAWNYCH TESTERÓW
Założyliśmy grupę Slack, do której należą uczestnicy imprez CAT z całego świata. 
Wypełnij ten formularz, abyśmy mogli dodać Cię do grupy Slack. 
Poproś uczestników swojej imprezy, aby pierwszego dnia także wypełnili ten 
formularz. W ten sposób, choć nie spotkamy się osobiście, będziemy mogli 
wspierać Wasze działania. 

KOMUNIKACJA PO IMPREZIE
Przez cały czas trwania imprezy CAT promuj ją i poszczególne wydarzenia za 
pomocą hashtagu #WINsiders4Good. W ten sposób będziemy mogli przesłać dalej 
tweet i na odległość uczestniczyć we wszystkim, co się dzieje. 
Będziemy też bardzo wdzięczni, jeżeli po zakończonej imprezie skontaktujesz się z nami.
Chcemy, żeby cała własność intelektualna i wszystkie treści, jakie powstają podczas 
imprez CAT, były publicznie dostępne. Zachęcamy do udostępnienia kodu  
w GitHub, tak aby inni mogli z niego korzystać lub go udoskonalać. Wszyscy 
możemy być współautorami zmiany, jaka powinna dokonać się w świecie.

mailto:wipevent%40microsoft.com?subject=
https://onedrive.live.com/survey?resid=8EB8B41E1F36ED2B!190683&authkey=!ANHkV8oYLFYWBqY
https://github.com/windowsinsiders
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ZAWARTOŚĆ
• Przemyśl wybór problemu, którym chcesz się zająć, tak aby spotkanie 

koncentrowało się raczej na stworzeniu rozwiązania, nie na dyskusji. Najlepiej 
wybrać taki problem, który jednoczy społeczność. Powinno dać się w nim 
wyróżnić osobne aspekty, którymi można się zająć w krótkim czasie.

• Dobrze, jeżeli w imprezie mogą wziąć udział eksperci w wybranej dziedzinie. 
Skontaktuj się z organizacjami non-profit/obywatelskimi — ich przedstawiciele 
pomogą Ci z odpowiedniej perspektywy spojrzeć na problem i możliwe 
rozwiązania. Najlepiej, jeśli eksperci mogą uczestniczyć w wydarzeniu przez cały 
czas jego trwania i współpracować przy tworzeniu rozwiązań. Kliknij tutaj, aby 
wybrać odpowiednie pozycje z listy polecanych organizacji dobroczynnych. 

• Komponent edukacyjny imprezy CAT można wzbogacić o dodatkowe 
materiały dotyczące tworzenia rozwiązań i skutecznej promocji, a także o 
bardziej techniczne samouczki, m.in. z zakresu Microsoft Azure i analizy danych. 
Mamy dla Ciebie szereg materiałów w formie nagrań, ale zachęcamy też do 
kontaktu z miejscowymi ekspertami. 

ROLE
• Impreza CAT powinna mieć prowadzącego, czyli osobę, która będzie 

rozpoczynać i kończyć poszczególne wydarzenia, zajmie się kompletowaniem 
zespołów i informowaniem o najważniejszych etapach.

• Wpisz na listę znajomych lub współpracowników, którzy mogą pomóc ze stroną 
logistyczną, czyli: gdy skończy się woda, gdy braknie sztućców, gdy trzeba 
będzie przygotować oznakowanie. Musisz przygotować się tak, aby tego typu 
drobne problemy Cię nie krępowały i przeszkodziły w realizacji planu imprezy. 
Zdecydowanie polecamy zaangażowanie 2–3 osób „porządkowych”, które 
pomogą bez zakłóceń zrealizować plan na wszystkie dni. 

UCZESTNICY
• Zalecamy, by każdy z zespołów działających w ramach imprezy CAT składał się  

z osób różnie myślących i mających różne umiejętności. W ten sposób będzie 
mogło powstać rozwiązanie o odpowiedniej dynamice. Nie ograniczaj się do 
koderów i programistów. Niech wśród uczestników znajdą się też osoby ze 
świata sztuki i designu.

• W skład idealnego zespołu wchodzą zarówno osoby myślące kreatywnie, jak 
i eksperci techniczni. Każdy zespół musi mieć też menedżera projektu, który 
zadba, by tworzenie rozwiązania szło zgodnie z planem. Do zespołu dołącz 
również osobę, której rola będzie dynamiczna – ma ona motywować do 
myślenia. Z takim składem zespół będzie nie do pokonania!

PLANOWANIE
• Czas trwania imprezy nie powinien przekraczać 3 dni. Całość najlepiej 

zaplanować na weekend, od piątku wieczorem do niedzieli po południu. Przy 
ograniczeniach przestrzennych i budżetowych imprezę można też zaplanować 
na dwa dni, od piątku wieczorem do soboty wieczorem. Pamiętaj, że więcej 
czasu oznacza lepiej dopracowane prototypy. 

• Nie zalecamy organizowania całonocnych wydarzeń. Uczestnicy będą 
wyczerpani, a rezultaty gorsze. Problemem może też być znalezienie miejsca 
dostępnego w nocy. 

SALA
• Sala powinna być dobrze oświetlona i odpowiednio wentylowana oraz mieć 

okna. Spędzicie w niej dużo czasu, więc to konieczne, żeby zachować zdolność 
twórczego myślenia. 

• Dopilnuj, żeby uczestnicy nie mieli problemów ze znalezieniem sali i — przede 
wszystkim — żeby mogli bez problemów wejść do budynku. Zadbaj o drogowskazy 
i poinformuj recepcjonistów, portierów i inne osoby przy wejściu, jaka impreza ma się 
odbyć w budynku i dokąd powinni kierować pytających o drogę.

Udana impreza CAT — 
najlepsze rozwiązania
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• Gniazdka elektryczne i przedłużacze — policz, ile będzie ich potrzeba,  
a potem zapewnij dwa razy więcej. Uczestnicy przyniosą telefony, laptopy i nie 
tylko, więc zasilanie będzie potrzebne cały czas.

• Bardzo ważny jest dostęp do Internetu, więc sprawdź, czy w sali jest zasięg 
Wi-Fi. Czy korzystanie z Wi-Fi jest płatne? Czy w wybranej przez Ciebie sali 
sygnał nie słabnie? Czy sieć jest odpowiednio szybka i pojemna, żeby obsłużyć 
urządzenia wszystkich uczestników?

JEDZENIE I NAPOJE
• Gdy uczestnicy zaczną się schodzić, przekąski i napoje powinny być już 

gotowe. Ważne, by w miarę przybywania kolejnych osób uczestnicy mieli 
zajęcie i nie opadli z sił. Poza dostępnymi przez cały dzień przekąskami  
i napojami musisz zapewnić solidne posiłki — uczestnicy imprezy będą przecież 
ciężko pracować. Zapracowany tester to głodny tester! Nie zapomnij, by do 
wyboru były posiłki wegetariańskie, koszerne i halal.

TEMAT
Temat imprezy powinien jednoczyć społeczność, pozwalać na konstruktywny 
dialog i tworzenie rozwiązań. Istotą imprez Create-A-Thon nie są spory ani 
dyskusje. Mają one pozwolić na lepsze poznanie problemów, która są dla 
wszystkich istotne i być wsparciem dla lokalnych organizacji, które zmagają się 
z nimi każdego dnia. Mają też umożliwić dołożenie cegiełki do procesu zmiany 
miejscowej społeczności w lepsze miejsce.
Zapytaliśmy niejawnych testerów systemu Windows, jakie zagadnienia są dla nich 
ważne. Poniższa lista zawiera problemy, które dotyczą społeczności z całego świata, 
i może być dla Ciebie punktem wyjścia przy obmyślaniu tematu imprezy CAT. Daj 
nam znać, jeśli chcesz uzupełnić tę listę o inne propozycje!

1. Bezdomność:
a. Chroniczna bezdomność
b. Osoby świeżo zwolnione z aresztu lub więzienia
c. Osoby chore umysłowo

2. Tanie mieszkania 
3. Zdrowie psychiczne/walka ze stygmatyzacją psychicznie chorych
4. Użycie/gromadzenie zasobów naturalnych, np. wody 
5. Oświata

a. Technologia w oświacie
b. Nauka programowania dla małych dzieci
c. Poprawa dostępu do edukacji na terenach dotkniętych ubóstwem
d. Finansowanie edukacji policealnej
e. Nauka korzystania z rozwiązań technologicznych dla osób starszych 

6. Przybliżanie technologii osobom, które dopiero uzyskują dostęp do Internetu
a. Australijscy Aborygeni
b. Plemiona Afryki

7. Nakarmienie głodujących
8. Zapobieganie samobójstwom
9. Wsparcie/korzyści dla weteranów

a. Zapobieganie samobójstwom
b. Powrót do życia „w cywilu”
c. Umiejętności zawodowe

10. Wykorzystanie HoloLens i adaptacyjnego zestawu do rzeczywistości mieszanej 
w walce z niepełnosprawnością fizyczną

Udana impreza CAT — 
najlepsze rozwiązania 
(cd.)



ZNAJDOWANIE PARTNERA NON-PROFIT
Po wybraniu istotnego problemu kliknij tutaj, aby znaleźć odpowiedniego 
lokalnego partnera. Jeżeli masz już powiązania z organizacją non-profit, której nie 
ma na tej liście, napisz do nas na adres wipevent@microsoft.com. Pomożemy Ci w 
dodaniu Twojej preferowanej organizacji do listy. 

LOGISTYKA: SALA
Sala musi być nie tylko jasna i odpowiednio przewietrzana, ale musi też spełniać 
szereg warunków:
• Dostęp do Internetu ma kluczowe znaczenie! Upewnij się, że w sali jest 

dostęp do Wi-Fi i że sygnał jest silny na całym jej obszarze. Dzięki temu 
uczestnicy będą mogli zbierać się i pracować tam, gdzie będzie im wygodnie.  
W całej sali muszą być dostępne gniazdka i listwy zasilające. Każda grupa 
powinna mieć dla siebie co najmniej jedną listwę, z której będzie można 
ładować telefony, laptopy i resztę sprzętu. Dodatkowo wyznaczeni pomocnicy 
będą potrzebowali zasilania dla komputerów, projektorów itp. 

• Pomieszczenie powinno być podzielone na sektory mieszczące po 
4–6 osób każdy. Przed imprezą obsługa uporządkuje wyposażenie sali, ale 
pamiętaj, że uczestnicy mogą cały dzień przestawiać meble zależnie od potrzeb.

• Często zdarza się, że uczestnicy są tak pochłonięci projektem, że nie przerywają 
pracy podczas posiłku. Upewnij się, że w sali spotkań CAT jest dość miejsca 
na catering.

• Najlepiej, by sala była zlokalizowana centralnie w stosunku do miejsc,  
z których będą przybywać uczestnicy. Dobrze, jeżeli będzie w pobliżu dworca 
kolejowego, autobusowego albo stacji metra. Jeżeli większość uczestników ma 
przyjechać samochodami, warto rozejrzeć się za publicznym parkingiem  
w okolicy.

• Nie zapomnij umieścić znaków przy wejściach, aby uczestnicy nie błądzili  
w poszukiwaniu sali. 

• Przy prezentowaniu pomysłów przydają się pomoce w rodzaju flipchartów, 
tablic, samoprzylepnych karteczek, markerów itp.

• W kreatywnym myśleniu może pomagać też odtwarzana w tle muzyka. 
Pamiętaj jednak, że ma ona być tłem — zbyt głośna muzyka będzie rozpraszać.

Udana impreza CAT — 
najlepsze rozwiązania 
(cd.)
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PRZYKŁAD: 3-DNIOWA IMPREZA  
W KOLONII

Dzień 1
15:00  Powitanie  

i przedstawianie się

15:30–16:00  Określenie 
kontekstu: 
 granie w dobrej 
sprawie

16:00–16:30  Krótka prezentacja: 
 wprowadzenie 
do projektowania 
rozwiązań

16:30–18:00  Burza mózgów/ 
 formowanie 
zespołów

18:00  Zakończenie

Dzień 2
9:00–10:00  Śniadanie

09:30-10:00  Krótka prezentacja: 
 jak zajmująco 
opowiadać (wideo)

10:00–12:00  Czas na pracę/ 
 rozmowy z mentorami

12:00–13:00  Lunch

13:00-15:30  Czas na pracę/ 
 rozmowy z mentorami

15:30–16:00  Krótka prezentacja: 
 HoloLens

16:00–18:00  Czas na pracę/ 
 rozmowy z mentorami

17:00  Kolacja

18:00  Wyłączenie 
komputerów/
zakończenie

Dzień 3
9:00–10:00  Śniadanie

10:00-13:00  Czas na pracę/ 
 rozmowy  
z mentorami

13:00 Lunch

13:00–14:00  Finalizacja 
projektów

14:00–15:00  Prezentacje

15:00–16:00  Nawiązywanie 
znajomości

16:00  Wyłączenie 
komputerów/
zakończenie
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PRZYKŁAD: 2-DNIOWA IMPREZA  
W SEATTLE

Dzień 1
18:00–19:00  Powitanie i 

rozpoczęcie  
Określenie kontekstu: 
złożony problem 
bezdomności

19:00–19:30  Kolacja i formowanie 
zespołów

19:30–20:00  Prezentacja idei, 
ostatnie zmiany składu 
zespołów

20:00  Rozpoczęcie pracy!

22:00  Wyłączenie 
komputerów/
zakończenie

Dzień 2

9:00–10:00  Śniadanie

10:00  Krótka prezentacja: 
wprowadzenie do 
prototypowania

10:30 Czas na pracę/  
12:00 rozmowy z mentorami

12:30–13:30  Lunch i nauka: 
wprowadzenie do 
analizy danych

13:30–16:00  Czas na pracę/rozmowy 
z mentorami

16:00  Krótka prezentacja: jak 
zajmująco opowiadać

16:30–18:00  Koniec pracy nad 
rozwiązaniami

18:00  Prezentacje

19:00  Kolacja i nawiązywanie 
znajomości

22:00  Zakończenie

Dodatek A:  
Przykładowe schematy 
imprezy CAT  
(2- i 3-dniowej)



PLANOWANIE NA OSI CZASU

6 tygodni wcześniej
• Wybierz temat
• Znajdź i zaproś ekspertów z odpowiednich dziedzin
• Uzgodnij z ekspertami termin (to prostsze niż ustalenie daty i szukanie 

ekspertów, którzy będą wolni w wybranym dniu)
• Po uzgodnieniu dat poszukaj sali
• Możesz poszukać firm, które zechcą „zasponsorować”: 

 ◦ salę, tzn. udostępnić ją za minimalną opłatą lub bezpłatnie
 ◦ zorganizowanie posiłków i napojów
 ◦ zapewnienie wsparcia w osobach programistów/koderów oraz kontaktów do 

ekspertów w dziedzinie wybranego tematu itp.
• Uzgodnij z zespołem programu WIP zaproszenie miejscowych niejawnych 

testerów systemu Windows
4–5 tygodni wcześniej
• Zarezerwuj salę
• Potwierdź udział ekspertów
• Zaproś uczestników
• Zrób listę organizacji, które mogą pomóc w dotarciu do uczestników,  

a następnie udostępnij im zaproszenie na imprezę
2–3 tygodnie wcześniej
• Sprawdź, kto potwierdził udział 
• W razie potrzeby zaproś kolejnych uczestników
• Potwierdź ilość miejsca i zamów jedzenie i napoje
1 tydzień wcześniej
• Wyślij e-mail z przypomnieniem do tych, którzy odpowiedzieli
• Potwierdź udział ekspertów/przypomnij im o wydarzeniu
• Zamów jedzenie i napoje
• Przygotuj materiały taki jak plakietki z imieniem, przyklejane karteczki, 

długopisy/mazaki itp.
• Potwierdź harmonogram ze wszystkimi, którzy pomagają w organizacji imprezy, 

czyli z dostawcą cateringu, właścicielem sali, dostawcą nagłośnienia itp. 
Dzień wydarzenia Create-A-Thon
• Udanej imprezy!
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Dodatek B:  
Przed imprezą



SZABLON ZAPROSZENIA

Witaj,
Jestem uczestnikiem niejawnego programu testów systemu Windows, jednej 
z największych w świecie społeczności ludzi, którzy wykorzystują rozwiązania 
techniczne do dobrych celów. Wydaje mi się, że możesz być moją bratnią duszą.
Znam Twoje działania w sprawie {wstawić opis} i dlatego chcę zaprosić Cię do 
udziału w imprezie Create-A-Thon, której celem będzie rozwiązanie problemu 
{wstawić opis}.
Dopuszczamy wszelkie projekty: mogą mieć charakter biznesowy, non-profit, 
dotyczyć programów, wolontariatu, zmian wizerunku itd. W omówieniu lokalnych 
problemów (takich jak bezdomność, kryzys mieszkaniowy itp.) będą uczestniczyć 
specjaliści z organizacji o charakterze non-profit i nie tylko. Pomogą oni także 
wskazać rozwiązania, które mogą przynieść realną korzyść docelowej miejscowości. 
Był(a)bym szczęśliwy(-a), widząc Cię wśród uczestników kolejnej imprezy 
Create-A-Thon (CAT) niejawnego programu testów systemu Windows, która 
odbędzie się za parę tygodni. Mamy zamiar spotkać się w {nazwa miasta} i zająć 
problemem {Temat}.
Czas:   Dzień, data i godzina (dzienne harmonogramy mogą się różnić, więc 

wypisz plan na poszczególne dni)
Gdzie: Nazwa sali, adres, ewentualnie numer pomieszczenia
Jak: Hiperlink do strony rejestracji (np. Eventbrite)
Celem tych imprez Create-A-Thon jest:
• Wykorzystanie technologii z realnym pożytkiem dla miasta, które kochamy  

i w którym mieszkamy.
• Zebranie bardziej zróżnicowanej grupy twórców z miasta i wykorzystanie 

różnych punktów widzenia do znalezienia nowych sposobów walki z trudnymi 
problemami.

• Umożliwienie członkom lokalnej społeczności nawiązania kontaktu — najpierw 
osobistego, a po imprezie podtrzymywanego wirtualnie.

W {nazwa miasta} zajmiemy się lokalnym problemem {temat}.
Ta inicjatywa #WINsiders4Good powstaje SIŁAMI niejawnych testerów i jest 
przeznaczona DLA niejawnych testerów. 
Uczestnicy niejawnego programu testów systemu Windows będą w stanie 
zmienić świat, jeśli tylko odkryją, jakie możliwości daje im technika oraz bogata 
społeczność, której są częścią. 
Mamy nadzieję, że do nas dołączysz i zobaczysz to na własne oczy.

Create-A-Thon | 10

Dodatek C:  
Zaproszenia dla  
organizacji non-profit



MODEL 2-DNIOWY: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM 
Dzień 1*
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*Czas rozpoczęcia wydarzenia powinien być dostosowany do jego uczestników oraz 
standardowych miejscowych godzin pracy i nauki.

Dodatek D: Szczegółowe programy oparte na 
doświadczeniach zespołu WIP

RAMY CZASOWE GODZINA POZYCJA PLANU SZCZEGÓŁY NARZĘDZIA

Godzinne 
wprowadzenie

16:00 Ustawienie wyposażenia i 
przygotowanie sali

Sala musi być urządzona w sposób sprzyjający kontaktom 
i współpracy. Zalecenie: Gdy uczestnicy zaczną się zbierać, 
przekąski i napoje powinny być już dostępne.

30 min 16:30 Czas na swobodne 
kontakty

Nie wszyscy pojawią się punktualnie. Zostaw trochę 
czasu dla spóźnionych i na swobodne rozmowy. Może 
się to okazać niepotrzebne, jeśli wszyscy będą doskonale 
punktualni, jak np. w Niemczech :)

15 min 17:00 Wprowadzenie do 
programu i określenie 
kontekstu

Przeznacz 15 minut na przedstawienie powodów, dla 
których się zebraliście, jaki cele chcecie osiągnąć i z jakim 
problemem chcecie się zmierzyć.

Przykładowa 
prezentacja 

w programie 
PowerPoint

30 min 17:15 Przedstawienie 
uczestników

Daj uczestnikom czas na przedstawienie się, by każdy z nich 
mógł powiedzieć, czego chce się nauczyć lub jaką wiedzę 
może przekazać innym oraz jakie umiejętności wnosi 
do grupy. To także właściwy moment na podzielenie się 
ciekawymi informacjami osobistymi.

15 min 17:45 Dokładna analiza 
problemów

Ekspert z lokalnej organizacji non-profit powinien 
rozpocząć dyskusję na temat złożoności wybranego 
problemu, pokazać, jak jego organizacja podchodzi do 
jego rozwiązywania oraz jakie sposoby działają, a jakie nie. 

15 min 18:00 Dokładna analiza 
problemów, cz. II

Zalecenie: Najlepiej, jeśli w imprezie bierze udział maksymalnie 
dwóch przedstawicieli organizacji reprezentujących różne podejścia 
do problemu.

15 min 18:15 Sesja pytań i odpowiedzi 
z udziałem ekspertów

Gdy obaj przedstawiciele organizacji zakończą wystąpienia, 
daj uczestnikom czas na zadawanie pytań.

30 min 18:30 Kolacja Uczestnicy mogą swobodnie rozmawiać. Zaczyna się 
formowanie zespołów i klarowanie koncepcji rozwiązań. 

30 min 19:00 Formowanie zespołów  
i prezentacje pomysłów 
rozwiązań

Zaproś autorów potencjalnych rozwiązań, by 
zaprezentowali swoje idee i wskazali typ umiejętności 
potrzebnych do ich realizacji. Pomóż im zebrać zespół,  
w którego skład wejdzie menedżer projektu, programista/
koder, kreatywna osoba odpowiedzialna za design/
interfejs użytkownika/obsługę rozwiązania, a także osoba o 
dynamicznej roli, która będzie dostarczać inspiracji  
i pozytywnych emocji.

1,5–2 godz. 19:30 Czas na pracę Mając w głowach świeżo opracowane pomysły, uczestnicy 
łączą się w nowe zespoły. Daj uczestnikom czas na 
zorganizowanie pracy nad koncepcją i „dotarcie się” 
zespołów.
Zalecenie: Całonocna praca jest wyczerpująca. Zalecamy 
zamknięcie imprezy o 21:00 lub 22:00, by każdy mógł wypocząć 
przed długim dniem walki z problemami.

21:00–22:00 Zakończenie

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%257B1499FDA3-19D2-48BC-872A-38E7BAE4AB74%257D&file=CAT%20Sample%20deck.pptx&action=default&IsList=1&ListId=%257BE48D5B5B-56FA-445C-91A7-32C5026A5C79%257D&ListItemId=2%20


MODEL 2-DNIOWY: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM (CD.)

Dzień 2*

MODEL 3-DNIOWY: SZCZEGÓŁOWY PROGRAM
Harmonogram pierwszego dnia pozostaje bez zmian. W drugim dniu prezentacji daj uczestnikom czas na pracę.
Dzień 3*
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*Czas rozpoczęcia wydarzenia powinien być dostosowany do jego uczestników oraz 
standardowych miejscowych godzin pracy i nauki.

Dodatek D: Szczegółowe programy oparte na 
doświadczeniach zespołu WIP (cd.)

RAMY CZASOWE GODZINA POZYCJA PLANU SZCZEGÓŁY NARZĘDZIA

30-minutowy 
wstęp

8:30 Ustawienie wyposażenia i 
przygotowanie sali

Sprawdź, czy sala jest w takim stanie, w jakim ją zostawiliście 
i czy wszystko jest przygotowane do śniadania.

30 min 9:00 Śniadanie Uczestnicy wracają do swoich zespołów i posilają się 
przed rozpoczęciem produktywnego dnia. 
Zalecenie: Przygotuj mnóstwo kawy i produktów, które jada się 
na śniadanie.

30 min 9:30 Krótka prezentacja: jak 
zajmująco opowiadać

Wideo: „Master Story-teller”, James Whitaker Film o tym, 
jak zajmująco 

opowiadać

2 godz. 10:00 Czas na pracę Zespoły zaczynają nakreślać projekt, przypisywać zadania itp.

1 godz. 12:00 Lunch Czas na przerwę! Można coś przegryźć, by potem ze 
świeżymi siłami wrócić do pracy w grupie.

4 godz. 13:00 Czas na pracę Ciąg dalszy pracy nad projektem w zespołach

1 godz. 17:00 Kolacja robocza Finalizacja prezentacji zespołów

1 godz. 18:00 Prezentacje Zespoły przedstawiają swoje rozwiązania

1 godz. 19:00 Nawiązywanie kontaktów Członkowie zespołów mogą swobodnie dyskutować, 
omawiać przedstawione rozwiązania, wymieniać 
się kontaktami i planować dalszą współpracę nad 
proponowanymi projektami.

1 godz. 21:00 Wyłączenie komputerów/
zakończenie

Podsumowanie imprezy, podziękowania dla uczestników, 
zakończenie

RAMY CZASOWE GODZINA POZYCJA PLANU SZCZEGÓŁY NARZĘDZIA

30-minutowy 
wstęp

8:30 Ustawienie wyposażenia  
i przygotowanie sali

Sprawdź, czy sala jest w takim stanie, w jakim ją zostawiliście 
i czy wszystko jest przygotowane do śniadania.

30 min 9:00 Śniadanie Uczestnicy wracają do swoich zespołów i posilają się przed rozpoczęciem 
produktywnego dnia.
Zalecenie: Przygotuj mnóstwo kawy i produktów, które jada się na śniadanie.

3 godz. 9:30–12:30 Finalizacja prezentacji  
i prototypów

Zespoły pracują do ostatniej chwili, a potem finalizują 
prototypy i prezentacje.

30 min 12:30–13:00 Lunch

1 godz. lub 
więcej

Od 13:00 do 
zakończenia

Prezentacje Daj każdemu z zespołów 10 minut na szczegółowe 
omówienie rozwiązania i pozwól uczestnikom uzyskać 
odpowiedzi na ewentualne pytania. Czas trwania tego etapu 
zależy od liczby uczestników i zespołów. 

Uwagi końcowe

https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
https://microsoft.sharepoint.com/teams/WINsiders4good/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%252FWhitaker%252Ewmv&parent=%252Fteams%252FWINsiders4good%252FShared%20Documents%20
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Ta lista jest dobrym punktem wyjścia do poszukiwania partnerów wśród organizacji 
non-profit i organizacji pozarządowych. Jeżeli nie ma na niej organizacji, z którą 
chcesz współpracować, napisz do nas na adres wipevents@microsoft.com. 
Action Aid

Acumen

Aflatoun International

Akshaya Patra Foundation

Amnesty International

AMREF Health Africa

APOPO

Ashoka

Barefoot College

BRAC

CARE

Ceres

Child & Youth Finance International

CIVICUS

CORDAID

Cure Violence

Danish Refugee Council

Digital Divide Data

Gain

Generations for Peace

Gram VIkas

Grameen Foundation

Habitat for Humanity

Handicap International

Heifer International

Helen Keller International

Help Age International

Human Rights Watch

Dodatek E:  
Organizacje  
non-profit  
i pozarządowe

iDE

International Rescue Committee

Landesa

Medecins Sans Frontières / Doctors 
without Borders / Lekarze bez granic

Mercy Corps

Movember Foundation

One Acre Fund

Open Society Foundations

Oxfam

Partners in Health

PLAN International

Poverty Action Lab

Rare

Riders for Health

Room to Read

Root Capital

Saude Criança

Save the Children

Search for Common Ground

Skoll Foundation

The Aman Foundation

Tostan

Viva Rio

Voix Libres

World Vision International

YCAB Foundation

Źródło: NGO Advisor: 500 najważniejszych organizacji pozarządowych z całego świata NGO https://www.ngoadvisor.net 

mailto:wipevents%40microsoft.com?subject=
http://www.actionaidusa.org/
http://acumen.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.akshayapatra.org/
https://www.amnesty.org/
http://amref.org/
https://www.apopo.org/
https://www.ashoka.org/
https://www.barefootcollege.org/
http://www.brac.net/
http://www.care.org/
http://www.ceres.org/
http://childfinanceinternational.org/
http://www.civicus.org/
https://www.cordaid.org/
http://cureviolence.org/
https://drc.dk/
http://www.digitaldividedata.com/
http://www.gainhealth.org/
http://www.generationsforpeace.org/
http://www.gramvikas.org/
http://www.grameenfoundation.org/
http://www.habitat.org/
http://www.handicap-international.us/
http://www.heifer.org/
http://www.hki.org/
http://www.helpageusa.org/
https://www.hrw.org/
https://www.ideglobal.org/
https://www.rescue.org/
http://www.landesa.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.doctorswithoutborders.org/
https://www.mercycorps.org/
https://us.movember.com/
https://www.oneacrefund.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/
https://www.oxfam.org/
http://www.pih.org/
https://plan-international.org/
https://www.povertyactionlab.org/
https://www.rare.org/
http://www.riders.org/
http://www.roomtoread.org/
https://www.rootcapital.org/
http://www.saudecrianca.org.br/
http://www.savethechildren.org/
https://www.sfcg.org/
http://skoll.org/
http://www.theamanfoundation.org/
http://www.tostan.org/
http://vivario.org.br/en/
http://www.voixlibres.org/
http://www.wvi.org/
http://www.ycabfoundation.org/
https://www.ngoadvisor.net
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Kontakt z nami: wipevent@microsoft.com
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