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Sprawozd mie z wydarzenia objętego Honorowym Patronatem 
Biuro Informacj i i Promocji Miasta 

Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle 

l. Nazwa organizatora: 

Grupa nieformalna RedFax we współpracą Fundacja Semper Avanti Opole 

2. Nazwa wydarzenia: 

Wark from Inspirations II: Tworząc nową jakość 

3. Termin oraz miejsce przedsięwzięcia (opcjonalnie harmonogram): 

30.04.2020r., Internet 

4. Zasięg terytorialny: 

Rzeczpospolita Polska 

5. Charakter przedsięwzięcia: 

Aplikacja w formie strony internetowej 

6. Liczbowe określenie uczestników: 

- uczestników: 1166 

- gości/widzów: O 

- organizatorów: 8 

7. Opis realizacji wydarzenia 

Work From Inspirations to projekt technologiczny, którego celem jest rozpowszechnianie 

rozwoju technologicznego oraz wsparcie projektów społecznych i startupowych w Polsce. 

Dzięki naszemu zespołowi byliśmy w stanie w tak krótkim czasie stworzyć w pełni działającą 

aplikację, dzięki której możemy pomóc każdemu działaczowi dostarczając mu odpowiednią 

technologie, umożliwiającą rozwój projektów społecznych i startupowych. Podczas trwania 

projektu opracowaliśmy i udostępnialiśmy materiały edukacyjne, co okazało się idealne 

względem obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. Nasza aplikacja posiada liczne 

funkcje, pozwalające na promocje i zarządzanie pracą projektu bezpośrednio 

unowocześniając narzędzia technologiczne projektów, mając na cel modernizację pracy 

przedsiębiorstw oraz zapewnić lepszy dostęp do środków rozwoju osobistego przez Internet. 

Wierzymy, że nasze działania mają realny wpływ, na rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

w zakresie technologicznym. 

W dniu 30 kwietnia br. udostepniliśmy nową wersję aplikacji Sworker dostępną pod adresem: 

nightly.sworker.net, do tej pory w naszej bazie zarejestrowało się 1166 użyktowników. 



Dodatkowo udostepniliśmy materiały digitalowe na naszym FB: 

https://www.facebook.com/wfi.poland. Aplikacja spotkała się z dobrym odbiorem ze strony 

użytkowników, a obecnie trwa modernizacja struktury wewnętrznej aplikacji. 

8. Informacja o partnerach i sponsorach oraz ich wkład w przedsięwzięcie: 
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9. Podpis: 
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Arkadiusz Małachowski 

Przedstawiciel grupy nieformalnej RedFox 
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