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O
Aby wyprodukować jednego laptopa
trzeba wydobyć i przerobić 2.5 tony
materiałów pierwotnych, surówców.
1000:1 waga skał do wagi końcowego
produktu

5M nowych
komputerów
rocznie to

Klasa dla 30 uczniów to 10 ton C02 – to jest
więcej niż roczny ślad węglowy jednego
mieszkańca Polski. (ok 8 ton)

Przeciętna kąpiel to ok. 100
litów, więc mówimy 1900
wannach wody…
Zużywamywięcej wody na
wyprodukowanie komputera
niż na umycie się w trakcie jego
używania.

Wzrost
długości życia
laptopa z 4 do 6 lat

86% gospodarstw domowych posiada min. 1
komputer, przyjmując, że na gospodarstwo
przypada 1.2-1.5 komputera i na komputery w
miejscu pracy 0.5-1 per gospodarstwo,
otrzymujemy 20-30 milionów komputerów i
laptopów na całą Polskę.
Ludzie boją się kupować używany sprzęt, bo
nie znają się na sprzęcie. Mało sprzętu trafia
na rynek, bo dawcy boją się o swoje
dane. Firmie podatkowo lepiej zniszczyć niż
zrobić donacje.

37% komputerów jest zmienianych
zpowodu wolnego działania, drugim
czynnikiem jest niedziałająca bateria.
22% posiadaczy laptopów w ciągu roku chce
kupić nowe urządzenie.
Na rynku pojawia się ponad 5 milionów
komputerów co roku.
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Docieramy do najbardziej
potrzebujących z niezawodnie
przygotowanym sprzętem.
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Oddolna inicjatywa #uwolnijzlomka łączy osoby,
firmy i instytucje gotowe oddać nieużywany sprzęt
komputerowy z tymi, którzy go potrzebują.
Grupa wolontariuszy działających we współpracy z
Fundacją TechSoup, która odbiera komputery od firm
i osób prywatnych, przygotowuje je do nauki i
przekazuje do szkół, domów dziecka i organizacji
pomocowych.
TechSoup od ponad 10 lat wspiera transformację
cyfrową organizacji pozarządowych i bibliotek w
Polsce.

uwolnijzlomka.org - wesprzyj uczniów w zdalnej edukacji
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• Rodziny wielodzietne, gdzie 3-5 dzieci walczy o
laptopa lub tablet, by odrabiać lekcje;
• Samotni rodzice, którzy sami muszą pracować
zdalnie a dzielą swój komputer z dziećmi ;
• Organizacje pomocowe i edukacyjne, które są w
stałym kontakcie z najbardziej potrzebującymi
dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzinami. To oni
najlepiej wiedzą, kto potrzebuje natychmiastowego
wsparcia.
Wraz z Fundacją Sarigato
dostarczamy nie tylko
komputery ale darmowe usługi:
korepetycje, kursy programowania i konwersacje
uwolnijzlomka.org - wesprzyj uczniów w zdalnej edukacji
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Grupa publiczna, w której
potrzebujący mogą uzyskać
komputer, bądź poradę, od
darczyńców i specjalistów.

W zamkniętej interdyscyplinarnej
grupie „złomiarzy” działają ludzie
z całej Polski

Komputery rozdawane są
zgłaszającym się osobom,
instytucjom i szkołom.
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Cieszymy się z każdego
przygotowanego komputera
razem z obdarowanymi
dziećmi. Niejednokrotnie
jesteśmy pierwszym
podmiotem, który pomógł
rodzinie od lat. Obdarowani
często sami chcą się włączyć w
akcję, w taki sposób
w jaki mogą.
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laptopy, zestawy
stacjonarne, drukarki
i skanery, kamerki
i inne peryferia

pamięci, kable sieciowe,
zasilające procesory,
zasilacze, karty graficzne
itp.

komunikacja, logistyka,
wsparcie techniczne,
jesteśmy zespołem
interdyscyplinarnym

logistyka, media,
technologia, prawo,
miejsca do
magazynowania
i zbierania sprzętu

sponsorowanie zakupu
części, finansowania
działań, preferencyjne
ceny zakupu usług
i sprzętu
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Przyjmujemy każdy sprzęt komputerowy,
który nadaje się do nauki przez Internet.
Nawet jeśli jest niesprawny – potrafimy
dać mu nowe życie.

Jeśli komputer przechodzi przez nasze ręce
– jest w 100 procentach bezpieczny. Nasi
informatycy mają wystandaryzowany proces
instalacji systemów operacyjnych
i podstawowych programów. Czyścimy
dane.

Dzięki Tarczy 2.0 do 30 czerwca firmy są
zwolnione z płacenia podatku od darowanych
komputerów które trafią przez jednostki
edukacyjne do potrzebujących.

Zbieramy i rozdajemy komputery w całej
Polsce. Mamy klika punktów w Polsce, do
których trafiają nasze komputery na serwis i
czyszczenie.

Problem wykluczenia cyfrowego nie jest nowy
a dopiero teraz został uwypuklony. Będziemy
pracować dalej i rozwijać się w stronę
pomocy sprzętowej i zdalnego wsparcia
edukacyjnego.

Nie mamy jeszcze statusu organizacji, ale
współpracujemy ściśle z fundacją Tech Soup.
Fundacja jest naszym partnerem i może
przyjmować darowizny lub symbolicznie
wykupywać sprzęt.
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Jan Gorski
502 078 288

jgorski@uwolnijzlomka.org

uwolnijzlomka.org

zrzutka.pl/uwolnijzlomka

