
  

To CommonsLab
Όλα ξεκινάνε τον Οκτώβριο του 2012 με την ιδέα 
της διοργάνωσης του Φεστιβάλ των κοινών στο 

Ηράκλειο Κρήτης



  

Μέσα από την συνεργασία μας γεννήθηκε το 



  

Το commonslab είναι μια προσπάθεια για την 
δημιουργία και διαχείριση κοινών αγαθών, υπό 
το πρίσμα των ανοικτών τεχνολογιών και των 
βιώσιμων συνεργασιών μέσα από την 
εκπαίδευση την πρόσβαση σε 
μηχανήματα,εργαλεία, γνώση και την ερευνά και 
ανάπτυξη ανοικτών έργων



  

Η ιδέα του donation box

Το donation box σαν ιδέα γεννιέται μέσα απο 
την διαδικασία ενος crowdfunding που τρέξαμε 
το 2014 για το φεστιβάλ των κοινών



  



  

Άτομα που θέλανε να συνεισφέρουν στην 
χρηματοδότηση με ποσά κάτω από 5 ευρώ δεν 
μπαίνανε στη διαδικασία που απαιτεί το  paypal

 



  

Έτσι σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε μια 
συσκευή όπου θα δίνει την δυνατότητα 
αξιοποίησης των ωφελημάτων του 
crowdfunding σε μια πολύ απλή διαδικασία.



  

Κλασικά κουτιά οικονομικής 
ενίσχυσης

Επίσης ένα άλλο κενό που έρχεται να καλύψει η 
συσκευή χρηματοδότησης είναι η έλλειψη 
πληροφοριών και δεδομένων που προσφέρουν 
τα κλασικά κουτιά οικονομικής ενίσχυσης



  

Δεν παρέχουν πληροφορίες για:
● Τον οργανισμό,ομάδα που ζητάει χρηματοδότηση
● Που θα χρησιμοποιήθουν τα χρήματα
● Το ποσό στόχο
● Το πόσο που έχει συγκεντρωθεί σε κάθε στιγμή
● Το συνολικό ποσό από διάφορα κουτιά που έχουν 

εγκατασταθεί για τον ίδιο στόχο



  

Τεχνικά χαρακτηριστικά



  



  



  



  



  



  



  

Εφαρμογές

Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί σε
● Δημόσιους χώρους (αεροδρόμια, 

μουσεία,πολυχώρους,δήμους κλπ)
● Σε χώρους εκδηλώσεων 

(συναυλίες,εκθέσεις,φεστιβάλ κλπ)
● Σε ιδιωτικούς χώρους 

(καφενεία,εστιατόρια,κινηματογράφους κλπ)



  

Μπορεί να παρουσιάζει
● Ένα έργο
● Πολλαπλά έργα
● Σύνδεση με crowdfunding
● Λαχειοφόρους αγορές
● Αυτόματος πωλητής
● Να προβάλει το έργο και την ομάδα ανεξάρτητα 

από την υπηρεσία δωρεών



  

Παρουσίαση και λειτουργία της 
συσκευής μέχρι σήμερα

Φεστιβάλ των κοινών (Μάιος 2015)



  

Φεστιβάλ Αλληλέγγυας και συνεργατικής 
οικονομίας (Οκτώβριος 2015)



  

● 33ος μαραθώνιος Αθηνών για τους γιατρούς 
χωρίς σύνορα (Νοέμβριος 2015)



  

● Καμπάνια crowfunding sunnyclist στην πλατεία 
ελευθερίας και στον πολυχώρο τεχνόπολις στο 
Ηράκλειο Κρήτης (Νοέμβριος 2015)



  

● Παρουσίαση fosscomm



  

Για ποιόν λόγο είναι open design

● Προκειμένου να το κατασκευάσει  να το 
αναβαθμίσει και να υποστηρίξει τις λειτουργίες  
όποιος το επιθυμεί

● Να μην υπάρχει ανάγκη για γραμμή 
παραγωγής

● Να ενισχυθεί η φιλοσοφία της p2p παραγωγής 
σε τοπικό επίπεδο



  

Δίκτυα

Μελλοντικά υπάρχει η δυνατότητα διαφορετικές 
συσκευές να λειτουργούν σε δίκτυο  βασισμένα 
σε μια κοινή πλατφόρμα

Δίνοντας την δυνατότητα σε οργανισμούς και 
ομάδες να αποκτήσουν οφέλη σε παγκόσμιο 
επίπεδο



  

Το όραμα για την κοινότητα

Δίνεται η δυνατότητα στις κοινότητες του 
ανοικτού κώδικα και της ομότιμης 
διαχείρισης,των συλλογικοτήτων που κινούνται 
στα πλαίσια της συνεργατικής και αλληλέγγυας 
οικονομίας και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, 
σε ομάδες με καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό 
προσανατολισμό, να αποκτήσουμε  το δικό μας 
αυτόνομο δίκτυο χρηματοδότησης
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