Provant l’App uHelp
Què és uHelp?
❖ No és un altre Whatsapp!
❖ Quan necessitis ajut no has
de preguntar a les teves
amistats una per una.
❖ També pots buscar
voluntaris/-àries entre els
amics dels teus amics o
entre persones amb
qualsevol nivell de connexió
amb tu.
❖ Tu decideixes a qui demanar
ajuda quan especiﬁques el
nivell de conﬁança requerit
per la teva tasca i el nivell
d'amistat (amics, amics
d'amics o persones amb
qualsevol nivell de
connexió).
❖ Ho preguntes una vegada i
l'app s'encarrega de trobar
els/les voluntaris/-àries
adequats/-des.
❖ Tu tries una persona entre
tots els voluntaris.

Quin tipus
d’ajuda pots
demanar amb
uHelp?
❖ Només voluntariat, no
treballs remunerats.
❖ Fets per voluntaris de la
teva xarxa social, inclosos
amics dels teus amics, o
totes aquelles persones
connectades amb tu.
❖ Exemples de sol·licitud
d’ajuda:
■ Qui em pot ajudar a
preparar una activitat
artística per a presos?
■ Qui pot fer-me un cop de
mà amb un pòster pel
Xiringu?
■ Qui em pot ajudar amb un
taller de risoteràpia per a
infants ingressats a
l’hospital?

L'Institut d'Investigació
en Intel·ligència
Artiﬁcial (IIIA-CSIC)

Què
aconsegueixes
participant-hi?
❖ Contribueixes a posar a
prova l’aplicació uHelp
desenvolupada en l’Institut
d’Investigació en
Intel·ligència Artiﬁcial
(IIIA-CSIC).
❖ Ajudes als/les
investigadors/-es a
contestar algunes preguntes
sobre l’ètica i la tecnologia
(a través d’un qüestionari
que t’enviarem un cop
ﬁnalitzat el període de
prova).
❖ Dones suport al treball
realitzat pels projectes
AppPhil y WeNet (ﬁnançats
per RecerCaixa i la Comissió
Europea, respectivament).

Com pots
participar?
❖ Descarrega l’app uHelp i
enregistre-te’n
(uhelpapp.com).

El Departament
de Filosofía
de la UAB

La Fundació
Autònoma
Solidària (FAS-UAB)

Què més
necessites saber?
❖ Sigues plenament conscient
de que aquest és un prototip
amb errors!
❖ Quan t’enregistris,
assegura’t d’introduir el
número de telèfono
correcte.

❖ Necessites ajuda? Fes ervir
l’app per aconseguir-la
(cada 1-2 dies si és
possible).

❖ Quan t’enregistris, accepta
que l’aplicació t’enviï
notiﬁcacions i accepta que
l’aplicació accedeixi als teus
contactes.

❖ Sigues voluntari tan sovint
com puguis (cada 1-2 dies si
és possible).

❖ En la conﬁguració pots triar
l’idioma (català, castellà o
anglès).

❖ Respon el qüestionari del
perﬁl.

❖ En cas d’error, tanca l’app i
torna a obrir-la.

❖ Convida a un parell
d’amistats a descarregar i
utilitzar l’aplicació.

❖ Si tiens qualsevol dubte,
contacta’ns:
nardine@iiia.csic.es

❖ Envia’ns els teus comentaris
a través de l’app.

