První Liberecký mapathon

Přihlášení - https://goo.gl/3rUHWb

Dnes už na mapách nenajdeme bájné příšery či místa, kde "žijí lvi" a tak se může zdát, že vše
je na Zemi již zmapováno. Přesto jsou místa, pro která je získat mapu nesmírný problém.
Například v Africe či Jižní Americe jsou místa, pro které mapy prakticky neexistují. Právě v
takových místech často operují dobrovolníci z řad Lékařů bez hranic, kteří se bez znalosti svého
působiště neobejdou. A proto existuje iniciativa Missing Maps, jejíž úkolem je zapojit širokou
veřejnost do tvorby či zpřesňování mapových podkladů pro místa, kde Lékaři bez hranic působí.
Přijďte se podívat na historicky první Liberecký mapathon Missing Maps, kde se o této iniciativě
dozvíte více a naučíte se, jak můžete sami pomoci. Vlastní počítač je výhodou, ne nutností. Na
akci se registrujte zde:
dodám později, zatím nemám adresu
. Mapathon proběhne 15. 11. 2017 od 18.00 ve 3. patře budovy G Technické univerzity v
Liberci. Předpokládaná doba trvání: 2 hodiny.
Více informací dále v článku

Více informací
15. 11. 2017 se v rámci třídenní akce Dny GIS Liberec 2017 uskuteční první liberecký
mapathon - akce pro ty, které zajímá mapování, humanitární akce, činnost Lékařů bez hranic či
to vše dohromady.
Akce je zdarma, stačí si rezervovat místo v jednoduchém formuláři: https://goo.gl/3rUHWb .
Kapacita je 30 míst.

Co je to mapathon

Mapathon, nebo taky mapovací party, je setkání dobrovolníků, kteří společně za pomoci
leteckých a satelitních snímků mapují vytyčené území. Naučíte se zde pracovat s jednoduchým
editorem a také se dovíte, jak humanitární organizace Lékaři bez hranic / Médecins Sans
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Frontières (MSF)
pracuje. K účasti nepotřebujete mít předem žádné zvláštní znalosti.

nejen s mapami

K čemu je to dobré?
Humanitární organizace potřebuji pro práci v terénu kvalitní a detailní mapy, aby se mohli v
oblasti efektivně pohybovat a pracovat. I dnes však stále existují oblasti, které dosud nikdo
podrobně nezmapoval vůbec, nebo došlo k razantní změně krajiny například vinou přírodní
katastrofy. Proto vznikl Missing Maps Project . Lékaři bez hranic a další humanitární organizace
v tomto projektu určujíí oblasti, které potřebují zmapovat. Dobrovolníci, ať už se nachází
kdekoliv, mohou od svého počítače významně přispět k práci, která pomáhá tisicům lidí v
ohrožení.

Co si mám vzít s sebou?
Pokud máte, přineste si prosím vlastní notebook s nabíječkou a myš.

REGISTRACE:
Vítáni jsou všichni, ale kapacita je z organizačních důvodů omezena na 30 míst. Abychom měli
přehled, kolik nás bude mapovat a mohli tak akci dobře zorganizovat, proklikněte prosím
následující formulář: https://goo.gl/3rUHWb

Více informací o projektu Missing Maps zde:
https:// www.lekari-bez-hranic.cz/ missing-maps
http:// www.missingmaps.org/

Staň se na dvě hodiny humanitárním pracovníkem!
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