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1. Ekran powitalny, logowanie

Pracę z systemem rozpoczynamy od logowania lub rejestracji (jeżeli nie mamy jeszcze 
konta w systemie).
W celu zalogowania się należy podać w formularzu (1) e-mail i hasło podane podczas 
rejestracji. W celu zarejestrowania się należy kliknąć w link (2).



2. Rejestracja
Rejestrajca realizowana jest w kilku krokach. 

W kroku 1 akceptujemy regulamin



W kroku 2 podajemy swoje dane osobowe

W kroku 3 podajemy dane dotyczące swojej uczelni



W kroku 4 podajemy swoje dane adresowe



W kroku 5 wpisujemy adres e-mail, którego będziemy używali podczas logowania (jest to 
też adres, na który będą przychodziły wszelkie powiadomienia z systemu) oraz hasło

Po zapisaniu danych system prosi o wypełnienie ankiety. Do wolontariusza przychodzi 
rówież e-mail z prośbą o potwierdzenie rejestracji.

3. Utworzenie nowego projektu

Po zalogowaniu się do systemu wolontariusz może otrzymać dwa komunikaty:
(1) konieczność przesłania podpisanego oświadczenia wolontariusza
(2) informacja o tym, że konto wolontariusza nie zostało jeszcze potwiedzone przez 

administatora systemu
Gdy konto jest nieaktywowane przez administratora nie można zgłosić projektu.



W celu utworzenia nowego projektu w systemie należy kliknąć w przycisk "Nowy projekt" 
(1) znajdujący się nad listą Twoich projektów.
W celu przejścia do strony wcześniej utworzonego projektu, należy kliknąć w jego nazwę 
na liście (2).

Po kliknięciu w przycisk "Nowy projekt" wyświetli się formularz dodawania nowego 
projektu. Należy w nim podać nazwę (1) oraz uzupełnić opis według proponowanego 
wzoru (2).



4. Zgłoszenie projektu
Projekt będzie można zgłosić do realizacji jeżeli będzie odpowiednio opisany i kiedy 
zaprosisz do jego realizacji innych wolontariuszy. 

Pamiętaj! Zgłoszenie projektu będzie możliwe, jeżeli wszystkie osoby 
realizujące projekt dostarczą administratorowi programu oświadczenia 
wolontariusza.

4.1 Opisywanie projektu

Przed zgłoszeniem projektu należy podać jego następujące parametry: typ (1), czas 
realizacji (2), miejsce (3), kategoria (4), RKP (5), uwagi wolontariusza (6)
Wprowadzenie wartości parametrów projektu będzie możliwe po kliknięciu w odpowiednią 
komórkę tabeli z danymi projektu.





4.2 Zapraszanie wolontariuszy do projektu
W celu zaproszenia wolontariusza do projektu należy klinąć w przycisk "Dodaj osobę" (1)

Po kliknięciu w przycisk dodania osoby wyświetla się formularz wyszukiwania 
wolontariuszy. Aby wyszukać osobę należy wpisać jej nazwisko albo e-mail oraz klinąć 
przycisk "Szukaj" (1). Następnie z listy wyników należy wybrać żądaną osobę (2).



Po tej operacji tabela wolontariuszy pokazuje zaproszone osoby oraz ich statusy 
przypisania. Nowozaproszona osoba ma status 'niepotwierdzony' (1) – na jej skrzynkę e-
mail zostało wysłane powiadomienie o zaproszeniu z linkiem do potwierdzenia 
uczestnictwa w projekcie. Do momentu potwierdzenia nie można będzie zgłosić projektu 
do realizacji.

W momencie, gdy wolontariusz potwierdził chęć uczestnictwa, lider może dokonać 
zgłoszenia projektu klikając w przycisk "Zgłoś projekt do realizacji" (1).



5. Dokumenty projektu

Dokumenty przydatne na etapie realizacji projektu znajdują się w tabelce "Dokumenty" (1). 
Dokumenty są wstępnie uzupełnione danymi, których poprawność należy sprawdzić po 
pobraniu dokumentu. Wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać administratorowi 
programu.



6. Składanie zamówień na materiały w sklepie 
internetowym

Aby przejść do składania zamówień należy kliknąć "zakpu materiałów" (1) w tabeli 
Finansów na stronie projektu.



Po wejściu do Finansów projektu, aby dokonać zakupów w sklepie internetowym należy 
kliknąć w przycisk "Dodaj zamówienie w sklepie internetowym" (1).

Na nowej stronie należy wyszukać i dodać do koszyka (1) materiały, które chce się 
zakupić a następnie po zakończeniu uzupełniania koszyka należy kliknąć "Złóż 
zamówienie" (2).



Po kliknięciu w "Złóż zamówienie" należy uzupełnić adres dostawy, lub wybrać szkołę, w 
której organizowany jest projekt jako miejsce docelowe (1), podać dane osoby 
odbierającej przesyłkę (2) oraz określić termin dostawy (3). Po ukończeniu tych czynności 
należy kliknąć "Złóż zamówienie" (4).

Po potwierdzeniu zamówienia pojawia się ono na stronie finansów.



7. Rejestrowanie zakupów wykonanych poza 
systemem

Aby zarejestrować zakup dokonany poza systemem należy na stronie Finansów projektu 
kliknąć "Dodaj fakturę (lub planowany zakup)" (1).

Po kliknięciu w przycisk w nowym formularzu należy wypełnić dane dotyczące faktury 
zakupu: kwota (1), data zakupu (2), numer faktury (3), status (4), opis (5). Po uzupełnieniu 
danych należy kliknąć "Zapisz" (6).



Po zapisaniu danych na liście finansów pojawia się dodana faktura (1).

8. Edycja własnego konta

Przechodząc do zakładki "Twoje konto" (1) wolontariusz ma możliwość edycji danych 
wprowadzonych podczas rejestracji.



Aby dokonać zmiany wybranego parametru należy klinąć podświetlony wiersz, na ekranie 
zostanie wyświetlony formularz (1) z przyciskiem "Zapisz" (2).
Na tej stronie wolontariusz może również pobrać swoje 'Oświadczenie wolontariusza' (3) 
oraz zgłosić administratorowi chęć usunięcia konta (4).



9. Wyszukiwarka szkół
Każdy wolontariusz ma możliwość wyszukania szkół w celu sprawdzenia gdzie może 
podjąć realizację projektu a także sprawdzenia jakie projekty były organizowane na terenie 
danej jednostki. Aby przejść do wyszukiwarki należy wybrać zakładkę "Szkoły" (1).

W celu wyszukania szkoły należy wybrać parametr, po którym ma nastąpić wyszukiwanie 
(1) a następnie wcisnąć przycisk "Szukaj" (2). Z listy wyszukanych szkół można przejść na 
stronę żądanej jednostki klikając w jej nazwę (3).

Po przejściu na stronę szkoły wolontariusz uzyskuje dostęp do danych szkoły (1) a także 
informacje o projektach (2). Z tabeli projektów może przejść do wybranego projektu (3) a 
także przejść do wizytówki lidera prowadzącego dany projekt (4).



10. Wyszukiwarka wolontariuszy

Wolontariusze mają także możliwość wyszukania innych wolontariuszy w celu zebrania 
zespołu do realizacji projektu. Aby przejść do wyszukiwarki należy wybrać zakładkę 
"Wolontariusze" (1).

Na stronie wyszukiwarki należy wybrać parametry wyszukiwania (1) a następnie kliknąć 
"Szukaj" (2). Klikając w nazwisko osoby można przejść na jej stronę (3).

Po przejściu na stronę wolontariusza widoczne są podstawowe dane (1) oraz tabela 
projektów (2) realizowanych przez daną osobę. Po kliknięciu w nazwę projektu (3) można 
przejść na stronę danego projektu.
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