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Co to jest Blockchain? W największym uproszczeniu, to
technologia do bezpiecznego dzielenia się  informacjami
pomiędzy różnymi osobami i organizacjami. Skala
szyfrowania i zabezpieczenia danych jest tutaj wręcz
zjawiskowa. W Polsce kojarzy się  ona g łównie z walutą
Bitcoin. Jednak Blockchain ma o wiele większe możliwości,
niż  jedynie wirtualna moneta. 

Na świecie wciąż  oko ło 1.1 miliarda  osób nie
posiada ani dowodu osobistego, ani żadnej
innej metody identyfikacji .  Wyklucza to ich
zarówno z instytucji  demokratycznych, jak i
f inansowych - nie mogą  np. wziąć  kredytu.
Dzięki Blockchain tworzone są  obecnie
cyfrowe dowody tożsamości,  które są
bezpieczniejsze od tradycyjnych i  chronią
obywateli  przed oszustwami lub szantażem
(np. przetrzymywaniem kogoś  wbrew jego
woli ,  kradnąc mu fizyczny paszport).

Technologia Blockchain pozwala darczyńcom
niektórych organizacji  charytatywnych na
bezpośrednią  kontrolę  nad tym, w jaki sposób
ich środki są  wykorzystywane. Dzięki
odpowiednim programom sponsorzy mogą
dok ładnie zobaczyć  historię  każdego
przekazanego dolara: od fundacji ,  poprzez
pośredników, aż  do osoby potrzebującej.  Po
kilku g łośnych aferach z udzia łem
międzynarodowych organizacji  charytatywnych,
jest to świetna metoda na przywrócenie
zaufania za pomocą  cyfrowych metod kontroli .
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Blockchain pomaga nie tylko sponsorom, ale
także i  samym organizacjom. Dzięki tej
technologii  mogą  one uniknąć  pośredników w
postaci banków, które za swoje us ługi pobierają
prowizje. Za pomocą  Blockchain pomoc może
trafić  bezpośrednio do potrzebujących, a
organizacja może na bieżąco sprawdzać ,  czy
środki są  wydawane w odpowiedni sposób. Zaś
same osoby, które otrzyma ły pomoc nie muszą
używać  gotówki,  która naraża ich na kradzież .

W Polsce Blockchain jest najwyżej stosowany jako jedna z metod
otrzymywania funduszy, w postaci zbiórki waluty Bitcoin. Ta technologia
ma jednak o wiele większy potencja ł   i  teoretycznie mog łaby by wynieść
polskie organizacje na zupe łnie nowy poziom transparentności,  a tym
samym zaufania spo łecznego. Dlatego warto z uwagą  ś ledzić  rozwój
Blockchain oraz tego, jak zmienia on organizacje pozarządowe na
świecie.
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