Cześć!
Cieszymy się, że jesteś z nami i gratulujemy odwagi, w końcu razem ze swoim zespołem postawisz
czoła jednemu z najważniejszych wyzwań XXI wieku – kryzysowi klimatycznemu!
Zrobimy wszystko, aby maksymalnie wykorzystać 48 godzin Klimatonu na ratowanie świata.
Wiemy, że skala kryzysu klimatycznego może przytłoczyć, jednak nie musisz się martwić, będziesz
pracować na podstawie konkretnego problemu dostarczonego przez jedno z czterech polskich miast,
wybranych z nadesłanych zgłoszeń. Opisy wyzwań poznasz 10 listopada.
Jednak przechodząc do rzeczy, co zrobić, aby stworzyć jak najefektywniejszy zespół podczas
Klimatonu dla Miast?
Po pierwsze, zgłosić może się tylko zespół liczący od 3 do 5 osób, dlatego zadbaj o to,
aby do 24 listopada zebrać drużynę złożoną z Twoich znajomych czy współpracowników. Jeśli nie
mają wtedy czasu, to nic straconego. Na dedykowanym serwerze na Discordzie możesz znaleźć swoją
drużynę. Dołącz już teraz, aby nie umknęły Ci żadne ważne informacje!
Kogo szukać do zespołu?
Jeśli zapoznałeś się z kryteriami oceny, to dobrze wiesz, że wszechstronność zespołu zwiększy Wasze
szanse. Już na etapie przygotowania do Klimatonu podzielcie pracę i przydzielcie odpowiedzialności
członkom zespołu, aby w weekend 3-5 grudnia wiedzieć, kto jest odpowiedzialny za poszczególne
części projektu. Dobrze, aby w Waszym zespole byli specjaliści z następujących dziedzin:
- Programowania – najlepiej jeśli będziecie mieli na pokładzie frontendowca i backendowca. W
zależności od tematyki wyzwania może przydać się również specjalista GIS lub analityk danych.
- UX / Service Design – zanim Wasi programiści zabiorą się do pracy będziecie musieli właściwie
zrozumieć potrzeby przedstawicieli miasta zgłaszającego wyzwanie, a potem sprawdzać czy Wasze
rozwiązanie spełnia ich oczekiwania, dlatego bez dobrego UXowca ani rusz!
- Szeroko pojętego biznesu – przydadzą się tutaj kompetencje z zakresu zarządzania projektami
informatycznymi, zarządzania zespołem, doświadczenia z wcześniejszej współpracy z samorządami
czy udziału w projektach dotyczących tematyki Klimatonu dla Miast.
Kiedy zbierzesz już zespół
Zadbaj, aby doświadczenie każdego członka było odpowiednio opisane. Z opisu doświadczenia musi
jasno wynikać ile lat doświadczenia ma w konkretnej dziedzinie oraz jakie umiejętności się na nie
składają.
Podzielcie się z nami Waszą motywacją
Wspólnie opiszcie, co skłoniło Was do wzięcia udziału w Klimatonie dla Miast. Dlaczego grudniowy
weekend chcecie spędzić na rozwiązywaniu klimatycznych wyzwań polskich samorządów?

Wyślijcie zgłoszenie i oczekujcie na decyzję!
Zakwalifikowane zespoły poinformujemy 26 listopada.

