NEWSLETTER
Sponge împlinește un an!
Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței. De un an de zile experimentăm cu noi unelte digitale de
eliberare a informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub
formă de articole sau aplicații. În fiecare lună propunem o temă de discuții, pe care o încheiem cu
un atelier practic.
Sponge împlinește un an!
Vino să sărbătorim împreună joi, 16 aprilie, ora 17:30 la Absintherie Sixtina din București în Centrul
Vechi pe Covaci 6, la etajul clădirii cu Amsterdam Cafe. Vom prezenta, într-o atmosferă informală,
proiectele interdisciplinare la care lucrăm și direcțiile viitoare pe care vrem să le adoptăm.
Sponge în 2014
Am conectat organizații din domeniul media, tehnologia informației și a transparenței în cadrul
mai multor evenimente interdisciplinare: Coliberator, o conferință națională cu 9 invitați
internaționali despre viață privată și securitatea pe Internet; un hackaton cu 13 proiecte înscrise și
6 aplicații dezvoltate în weekendul alegerilor prezidențiale; 8 ateliere media cu peste 300 de activiști,
dezvoltatori și utilizatori de programe libere, jurnaliști, cartografi, avocați, studenți, oameni de
comunicare, istorici, analiști politici și angajați ai unor instituții publice.
Am promovat informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de articole sau aplicații pe
www.thesponge.eu. Ne-am implicat cu succes în mai multe activități de advocacy, reușind să
strângem aproape 1900 de semnături din România și din întreaga lume, pe o petiție ce viza legislația
deficitară adoptată în România și am contribuit la blocarea acestei legislații de către Curtea
Constituțională.
Am experimentat cu noi unelte digitale de eliberare a informației de interes public în weekend-ul
alegerilor electorale în care am organizat al doilea hackathon Sponge din acest an. În cele două zile
de hackathon au fost materializate proiecte precum cartografierea camerelor de desupraveghere
din București pentru a le identifica pe cele funcționale și pe cele neprotejate, realizarea unei hărți
interactive cu evoluția promisiunilor legate de construcția autostrăzilor din România, realizarea unui
formular web ușor de folosit pentru trimiterea de plângeri către Autoritatea pentru protecția datelor
(ANSPDCP).
Sponge a fost prezentat ca model inovator de organizare la mai multe conferințe internaționale din
Europa și Statele Unite, și a fost nominalizat la European Press Prize pentru premiul în Inovare, cel
mai cunoscut premiu european în domeniul presei.

Proiecte în desfășurare
Knowledge Exchange Platform (KEP)
În 2014 am ajuns la concluzia că rețeaua Sponge ar deveni mult mai eficientă și ar crește mai rapid,
într-o manieră descentralizată, dacă am avea platforma noastră proprie unde am putea face schimb
de informații și unde am putea găsi colaboratori pentru proiecte din domenii diverse. Astfel, unul
dintre scopurile principale Sponge a devenit dezvoltarea KEP, o structură deschisă și modulară, care
are încorporate și o suită de unelte digitale, care facilitează schimbul de informații între membri,
sprijinind colaborările de impact, precum și construind o bază de date complexă.
KEP este gândită ca o casă care să găzduiască diferite rețele și grupuri interdisciplinare, care pot face
schimb de nevoi și oferte, într-o manieră deschisă și colaborativă. KEP cuprinde mai multe module,
care vor putea fi folosite și în afara rețelei Sponge
 FixerFinder App – aplicație care pune automat în contact direct, pe baza profilului utilizatorului,
nevoi și soluții legate de informație relevantă și de interes public.
 KEP toolkit – un kit de unelte digitale care asistă tehnic la dezvoltarea proiectelor colaborative
(editare comună, căutare în arhivaă, management al proiectului).
 KEP publishing platform – standardizarea formatului prin care rezultatul colaborării este publicat
și posibilitatea de a integra materialele în platforme Sponge sau externe.
Cum te poți implica și tu?
Înscrie-te pe lista noastră de discuții pentru a fi la curent cu toate întâlnirile și inițiativele noastre.
În fiecare lună, laboratorul Sponge propune o temă de discuții și dezbateri. Dacă esti deja pasionat
și vrei să te conectezi la comunitatea celor care promovează o lume digitală liberă și deschisă,
participă la atelierele practice organizate la sfârșitul fiecărei luni.
Intră în comunitatea Sponge și participă la întâlnirile informale de joi la sediul Sponge unde în fiecare
săptămână avem doi invitați care prezintă proiectele la care lucrează. Poți fi unul dintre invitați.
Contribuie cu un articol pe oricare dintre temele propuse. Il poți trimite la adresa
contact@thesponge.eu.

Sponge este un laborator media experimental care conectează organizații din domeniul media,
tehnologia informației și a transparenței. Experimentăm cu noi unelte digitale de eliberare a
informației de interes public. Promovăm informația liberă, relevantă și verificabilă sub formă de
articole sau aplicații. Organizăm ateliere, hacatoane, cursuri și conferințe. Partenerii Sponge sunt
Centrul Român pentru Jurnalism de Investigație, ActiveWatch, Fundația Ceata, geo-spatial.org,
Asociația pentru Tehnologie și Internet și Facultatea de Științe Politice - Universitatea București.
Această activitate este finanţată prin granturile SEE 2009 – 2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.
Găseşti mai multe informaţii aici.

Intră în comunitatea SPONGE: aici.
Scrie-ne: contact@thesponge.eu
Vizitează-ne: www.thesponge.eu

