
© Rodan Development Sp. z o.o. Strona 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNIK 
PORTAL AKTYWIZACJA 

Rodan Development Sp. z o.o. 

Warszawa, czerwiec 2019 r. 

 

  



© Rodan Development Sp. z o.o. Strona 2 
 

 
 

Spis treści 

1 Portal AKTYWIZACJA .................................................................................................................. 3 

2 Dodaj osobę wspieraną .................................................................................................................... 7 

2.1 Mechanizm tworzenia dostępnej oferty wsparcia ................................................................. 13 

3 Typ podmiotu ................................................................................................................................ 17 

4 Podmiot aktywizacyjny ................................................................................................................. 22 

5 Projekt ........................................................................................................................................... 26 

6 Moja baza ...................................................................................................................................... 31 

 

Spis ilustracji 

Rysunek 1. Strona tytułowa portalu Aktywizacja ................................................................................... 3 
Rysunek 2. Strona logowania portalu ...................................................................................................... 4 
Rysunek 3. Lista projektów z udostępnionym dla Koordynatora projektu przyciskiem Dodaj ............. 5 
Rysunek 4. Linki: pomoc i kontakt .......................................................................................................... 6 
Rysunek 5. Moduł Dodaj osobę – zakładki modułu; widok zakładki Podstawowe dane osoby wspieranej

 ................................................................................................................................................................. 7 
Rysunek 6. Moduł Dodaj osobę – zakładka Cechy osoby wspieranej .................................................... 8 
Rysunek 7. Moduł Dodaj osobę – zakładka Oferta wsparcia instytucjonalnego .................................... 9 
Rysunek 8. Informacja o typie podmiotu aktywizacyjnego wyświetlana z poziomu zakładki Oferta 

wsparcia instytucjonalnego ................................................................................................................... 10 
Rysunek 9. Moduł Dodaj osobę – zakładka Dostępna oferta wsparcia z przykładową ofertą wsparcia 

dla osoby wspieranej ............................................................................................................................. 11 
Rysunek 10. Moduł Dodaj osobę – zakładka Wydruk........................................................................... 12 
Rysunek 11. Plik PDF z Dostępną ofertą wsparcia wyświetlony w przeglądarce plików PDF ........... 13 
Rysunek 12. Wskaźnik zgodności cech osoby wspieranej w odniesieniu do cech projektu ................. 15 
Rysunek 13. Typy podmiotu – widok listy typów podmiotu.................................................................. 17 
Rysunek 14. Słownik typów podmiotów w Karcie podmiotu aktywizacyjnego ................................... 18 
Rysunek 15. Karta typu podmiotu aktywizacyjnego ............................................................................. 20 
Rysunek 16. Podmioty – widok listy podmiotów aktywizacyjnych ....................................................... 22 
Rysunek 17. Podmioty – widok listy podmiotów dla użytkownika o roli Administrator podmiotu ...... 23 
Rysunek 18. Podmioty – karta podmiotu .............................................................................................. 24 
Rysunek 19. Przyciski udostępnione w Karcie podmiotu dla Administratora podmiotu w danym 

podmiocie aktywizacyjnym ................................................................................................................... 25 
Rysunek 20. Projekty – widok listy projektów ..................................................................................... 26 
Rysunek 21. Projekty – widok listy projektów dla użytkownika o roli Koordynator projektu ............. 27 
Rysunek 22. Widok Karty projektu ....................................................................................................... 29 
Rysunek 23. Przyciski udostępnione w Karcie Projektu dla Koordynatora projektu z podmiotu 

aktywizacyjnego realizującego dany projekt. ........................................................................................ 30 
Rysunek 24. Moja baza – widok listy osób wspieranych ..................................................................... 31 
Rysunek 25. Moja baza – widok listy projektów .................................................................................. 32 
 

 



© Rodan Development Sp. z o.o. Strona 3 
 

 
 

1 Portal AKTYWIZACJA  

Portal AKTYWIZACJA przeznaczony jest dla pracowników instytucji i organizacji pozarządowych 

realizujących w Warszawie działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo. 

 

 

Rysunek 1. Strona tytułowa portalu Aktywizacja 

Użytkownikami systemu są osoby o następujących rolach: 

1. Użytkownik – uprawniony do dodawania i modyfikacji Osób wspieranych, będący Opiekunem osób 

wspieranych 

2. Koordynator projektu – uprawniony do dodawania i modyfikacji Kart projektów 

3. Administrator podmiotu – uprawniony do dodawania i modyfikacji Kart podmiotów oraz 

przyznawania i odbierania dostępów Koordynatorom projektu i Użytkownikom 

4. Administrator systemu – uprawniony dodawania i modyfikacji Kart typów podmiotów 

aktywizacyjnych oraz do przyznawania i odbierania dostępów Administratorom podmiotów 

aktywizacyjnych. 

Administratora podmiotu wyznacza Administrator systemu. 

Koordynatora projektu i Użytkownika wyznacza Administrator podmiotu. 

Użytkownik systemu może zalogować się do portalu klikając przycisk Zaloguj dostępny w prawym 

górnym rogu okna (Rysunek 1) lub jedną z czterech ikon. W oknie logowania (Rysunek 2), które się 

pojawi, należy podać nazwę użytkownika (login) i hasło. Jeśli logowanie nastąpiło poprzez jedną z ikon, 

zalogowany użytkownik od razu trafi do wybranego modułu. 
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Rysunek 2. Strona logowania portalu 

Na stronie tytułowej znajdują się 4 ikony umożliwiające bezpośredni dostęp do określonego obszaru 

systemu. Po kliknięciu na wybraną ikonę otwiera się moduł prezentujący obszar opisany na ikonie.  

W przypadku osób pełniących rolę Administratora Systemu lub Administratora Podmiotu w prawym 

górnym rogu okna jest udostępniany link administracja prowadzący do modułów administracyjnych 

portalu AKTYWIZACJA. 

Po przejściu ze strony tytułowej portalu do wybranego modułu (poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony), 

górna belka wyświetla zestaw modułów portalu, to jest moduły: Dodaj Osobę, Lista Projektów, Lista 

Podmiotów i Moja baza. 

Moduł Dodaj osobę  dotyczy planowania wsparcia dla Osoby wspieranej. Moduł umożliwia dodanie 

nowej Osoby wspieranej i zapisanie jej charakterystyki oraz wygenerowanie listy Projektów oraz listy 

Podmiotów aktywizacyjnych, które mogą być wykorzystane dla wsparcia dodanej osoby. 

Moduł Lista Projektów zawiera listę wszystkich Projektów wprowadzonych do systemu przez 

Koordynatorów projektów działających z ramienia podmiotów aktywizacyjnych prowadzących 

Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej. Szczegóły Projektów są widoczne dla wszystkich 

użytkowników portalu. Aktualizację Projektu wykonują Koordynatorzy projektów. 

Moduł Lista Podmiotów zawiera listę Podmiotów aktywizacyjnych umieszczonych w portalu 

i dostępnych dla wszystkich jego użytkowników. Tryb aktualizacji kart Podmiotów jest dostępny dla 

Administratorów podmiotu, którzy pełnią taką rolę w danym Podmiocie.  

Moduł Moja baza zawiera listę Osób wspieranych i listę Projektów wprowadzonych do portalu przez 

użytkownika. 
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Tworzenie nowych kart Projektów, Podmiotów aktywizacyjnych, Typów podmiotów aktywizacyjnych, 

jak również modyfikacja ich treści są dostępne wyłącznie dla użytkowników występujących w 

odpowiedniej roli, tj. 

 Funkcjonalność dodawania/ modyfikacji Typów podmiotów aktywizacyjnych dostępna jest dla 

Administratora systemu 

 Funkcjonalność dodawania/ modyfikacji Podmiotów aktywizacyjnych dostępna jest dla 

Administratora podmiotu 

 Funkcjonalność dodawania/ modyfikacji Projektów dostępna jest dla Koordynatora projektu 

Odnośnie Osób wspieranych: 

 Funkcjonalność dodawania Osób wspieranych dostępna jest dla Opiekunów osób wspieranych 

 Funkcjonalność modyfikacji Osób wspieranych dostępna jest dla Opiekunów osób wspieranych 

(autorów tych kart) 

W prawym górnym rogu tabel z listami Projektów w Module Lista Projektów i Podmiotów w Module 

Lista Podmiotów jest dostępny przycisk Dodaj, który umożliwia dodawanie nowych obiektów 

w ramach tych list, tj. na liście Projektów – Projektu (Rysunek 3), na liście Podmiotów aktywizacyjnych 

– Podmiotu (Rysunek 17). 

Użytkownik o roli Koordynator projektu ma uprawnienia do dodawania Projektów. 

Użytkownik o roli Administrator podmiotu aktywizacyjnego ma uprawnienia do dodawania Podmiotów 

aktywizacyjnych. 

Administrator systemu ma uprawnienia do dodawania Typów podmiotów aktywizacyjnych. 

Użytkownik może łączyć wiele ról. 

 

Rysunek 3. Lista Projektów z udostępnionym dla Koordynatora projektu przyciskiem Dodaj 
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Link pomoc (Rysunek 4), umieszczony w prawym górnym rogu okna, udostępnia Przewodnik po portalu 

Aktywizacja zawierający informacje nt. zawartości i usług dostępnych w portalu. Dane kontaktowe 

Administratora Systemu świadczącego wsparcie dla użytkowników Portalu Aktywizacja są dostępne po 

kliknięciu na link kontakt (Rysunek 4). 

 

 

Rysunek 4. Linki: pomoc i kontakt 
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2 Dodaj osobę wspieraną 

W module Dodaj osobę, Opiekun osób wspieranych może dodawać Osoby wspierane, dla których 

będzie przygotowywał Dostępną ofertę wsparcia.    

Moduł ten zawiera 5 zakładek (Rysunek 5): Podstawowe dane osoby wspieranej, Cechy osoby 

wspieranej, Oferta wsparcia instytucjonalnego, Dostępna oferta wsparcia oraz Wydruk.  

Zakładki ułożone są zgodnie z kolejnością wykonywanych przez użytkownika kroków, od 

wprowadzenia podstawowych danych osoby wspieranej (zakładka 1) do prezentacji Wydruku dostępnej 

oferty wsparcia (zakładka 5).  

Dostępna oferta wsparcia obejmuje listę Podmiotów aktywizacyjnych oraz  Projektów realizowanych 

w Warszawie, których cel i zakres działania odpowiadają zestawowi cech Osoby wspieranej. Dostępna 

oferta wsparcia uzupełniana jest automatycznie w oparciu o zestaw zaznaczonych Cech osoby 

wspieranej i wybrane opcje Oferty wsparcia instytucjonalnego. 

 

 

Rysunek 5. Moduł Dodaj osobę – zakładki modułu; widok zakładki Podstawowe dane osoby wspieranej 

Procedura utworzenia Dostępnej oferty wsparcia dla osoby wspieranej rozpoczyna się od wypełnienia 

zakładki 1 Podstawowe dane osoby wspieranej (Rysunek 5). W zakładce należy wypełnić wszystkie 

obowiązkowe pola Identyfikator, Miejsce zamieszkania, Data urodzenia i Płeć.  

W kolejnym kroku użytkownik wypełnia zakładkę 2 Cechy osoby wspieranej (Rysunek 6).  

1

 

2

 

3

 

4

 

5
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Rysunek 6. Moduł Dodaj osobę – zakładka Cechy osoby wspieranej 

W przypadku gdy użytkownik nie jest zainteresowany ofertą wsparcia instytucjonalnego, może przejść 

po wypełnieniu zakładki 2 Cechy osoby wspieranej bezpośrednio do zakładki 4 Dostępna oferta 

wsparcia z pominięciem zakładki 3 Oferta wsparcia instytucjonalnego – uzyska wówczas ofertę 

wsparcia dla obsługiwanej Osoby wspieranej tylko w zakresie Projektów. 

Jeżeli jednak celem użytkownika jest uzyskanie kompleksowej oferty wsparcia dla Osoby wspieranej, 

to kolejnym krokiem jest wypełnienie zakładki 3 Oferta wsparcia instytucjonalnego (Rysunek 7). 



© Rodan Development Sp. z o.o. Strona 9 
 

 
 

 

Rysunek 7. Moduł Dodaj osobę – zakładka Oferta wsparcia instytucjonalnego 

W zakładce 3 Oferta wsparcia instytucjonalnego użytkownik może przeglądać informacje na temat 

poszczególnych Typów podmiotów aktywizacyjnych. Do tego celu służy ikona . Po kliknięciu na tę 

ikonę, wyświetlane są informacje o Typie podmiotu aktywizacyjnego (Rysunek 8). Wskazanie 

określonego Typu determinuje listę oferowanych Podmiotów aktywizacyjnych w dostępnej ofercie 

wsparcia. W dostępnej ofercie wsparcia prezentowane są te Podmioty aktywizacyjne, których typ został 

wskazany na zakładce 3 Oferta wsparcia instytucjonalnego oraz których obszar działania (jedna lub 

więcej dzielnic Warszawy) obejmuje miejsce zamieszkania Osoby wpieranej. 
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Rysunek 8. Informacja o Typie podmiotu aktywizacyjnego wyświetlana z poziomu zakładki Oferta 

wsparcia instytucjonalnego 

Możliwe jest również uzupełnienie zakładki 3 Oferta wsparcia instytucjonalnego z pominięciem 

zakładki 2 Cechy osoby wspieranej. Wówczas użytkownik uzyska ofertę wsparcia dla obsługiwanej 

Osoby wspieranej tylko w zakresie Podmiotów. 

Podsumowując, Opiekun osoby wspieranej może uzyskać Dostępną ofertę wsparcia w oparciu 

o zakładkę 2 (pozwalającą na wyszukiwanie Projektów) lub o zakładkę 3 (pozwalającą na wyszukiwanie 

Podmiotów) lub o obie zakładki. Istotne jest to, że może wielokrotnie zmieniać wybory w zakładkach: 

2 Cechy osoby wspieranej i 3 Oferta wsparcia instytucjonalnego i po przejściu do zakładki 4 Dostępna 

oferta wsparcia, zaprezentowana będzie aktualna oferta wsparcia zgodna 

z ostatnimi wyborami. 

Rysunek 9 prezentuje przykładową ofertę wsparcia dla Osoby wspieranej. 
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Rysunek 9. Moduł Dodaj osobę – zakładka Dostępna oferta wsparcia z przykładową ofertą wsparcia 

dla Osoby wspieranej 

Na zakładce 4 Dostępna oferta wsparcia, Opiekun osoby wspieranej może modyfikować wygenerowaną 

automatycznie ofertę wsparcia, zarówno w zakresie Podmiotów aktywizacyjnych jak 

i Projektów. Może dodać dodatkowe Podmioty lub Projekty, lub usunąć istniejące. Do tego celu służą 

ikonki „ + ” i „–” znajdujące się po lewej stronie list Podmiotów i Projektów. 

Opiekun osoby wspieranej może wydrukować Dostępną ofertę wsparcia w celu przekazania jej Osobie 

wspieranej. 

W tym celu należy przejść na zakładkę 5 Wydruk i kliknąć na niej ikonę Eksport do pliku w formacie 

PDF znajdującą się w prawym górnym rogu zakładki (Rysunek 10). 
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Rysunek 10. Moduł Dodaj osobę – zakładka Wydruk 

Po kliknięciu ikony Eksport do pliku w formacie PDF nastąpi pobieranie pliku w formacie PDF, który 

można bezpośrednio otworzyć lub zapisać. 

Po otwarciu pliku PDF, wyświetlony zostanie plik z Dostępną ofertą wsparcia w standardowej 

przeglądarce plików PDF (Rysunek 11), która umożliwia wydrukowanie pliku. 
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Rysunek 11. Plik PDF z Dostępną ofertą wsparcia wyświetlony w przeglądarce plików PDF 

Po uzupełnieniu wszystkich pól obowiązkowych (znajdujących się na zakładce 1 Podstawowe dane 

osoby wspieranej), można w dowolnym momencie obsługi zapisać wprowadzone informacje używając 

przycisku Zapisz. Z zasady dane wprowadzane w module Dodaj osobę są pamiętane przez cały okres 

pracy z otwartą kartą i mogą być zapisywane z jej dowolnej zakładki. Jeżeli użytkownik kliknie przycisk 

Anuluj, to pojawi się komunikat z ostrzeżeniem o możliwej utracie danych. 

Po zakończeniu projektowania Dostępnej oferty wsparcia  i kliknięciu przycisku Zapisz, w systemie 

zapisywane są wszystkie dane Osoby wspieranej. Jeżeli zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian, to 

wystarczy wybrać odpowiednią Osobę wspieraną z listy osób obsługiwanych przez danego Opiekuna 

osoby wspieranej w obszarze Moja baza. 

 

2.1 Mechanizm tworzenia dostępnej oferty wsparcia 

Dostępna oferta wsparcia (Rysunek 5, zakładka 4) tworzona jest na podstawie danych Osoby wspieranej 

wypełnionych w zakładkach:  

1. Podstawowe dane osoby wspieranej  

2. Cechy osoby wspieranej  

3. Oferta wsparcia instytucjonalnego 
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modułu Dodaj osobę i ich dopasowania do cech osób wspieranych wskazanych w Kartach projektów 

i z obszarem działania Podmiotów aktywizacyjnych o typie wybranym na zakładce 3 Oferta wsparcia 

instytucjonalnego. Cechy osoby wspieranej wpływające na wygenerowanie dostępnej oferty wsparcia 

dzielą się na te o charakterze krytycznym (bezwzględnym) i niekrytycznym. W doborze dostępnej oferty 

wsparcia w kontekście: 

1. Osoby wspieranej – Podmiot aktywizacyjny cechą krytyczną jest: 

 Obszar działania 

2. Osoby wspieranej – Projekt cechami krytycznymi są: 

 Obszar objęty działaniem Projektu 

 Wiek, o ile ma znaczenie 

 Płeć, o ile ma znaczenie 

 Okres rekrutacji 

co oznacza, że jeżeli np.  

1. osoba wspierana mieszka w dzielnicy Włochy, a Projekt jest dedykowany dla dzielnic Praga 

Południe, Praga Północ i Targówek, to taki Projekt nie wystąpi w Dostępnej ofercie wsparcia dla 

Osoby wspieranej 

2. osoba wspierana ma 55 lat, a Projekt jest dedykowany dla osób od 20 do 40 lat, to taki Projekt nie 

wystąpi w Dostępnej ofercie wsparcia dla Osoby wspieranej 

3. osoba wspierana jest mężczyzną, a Projekt dedykowany jest dla kobiet, to taki Projekt nie wystąpi 

w Dostępnej ofercie wsparcia dla Osoby wspieranej 

4. okres rekrutacji zakończył się, to taki projekt nie wystąpi w Dostępnej ofercie wsparcia dla Osoby 

wspieranej 

Cechy o charakterze niekrytycznym, stanowią dodatkowe kryterium wyznaczenia dostępnej oferty 

wsparcia w zakresie Projektów i są wskazane w zakładce 2 Cechy osoby wspieranej). 

Rysunek 12 prezentuje fragment zakładki Cechy osoby wspieranej (całość prezentuje Rysunek 6) 

z zaznaczonym polem Wskaźnika zgodności cech. 
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Rysunek 12. Wskaźnik zgodności cech Osoby wspieranej w odniesieniu do cech Projektu 

Wskaźnik zgodności cech jest wartością wyrażoną w procentach od 0 do 100  (0%, 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%), która określa dostosowanie oferty wsparcia, wynikającej 

z Kart projektów do cech osoby wspieranej. Wskaźnik wyliczany jest jako stosunek liczby wybranych 

cech osoby wspieranej  tożsamych z cechami osoby wspieranej wskazanymi w Karcie projektu  do 

liczby wszystkich cech zaznaczonych w Karcie projektu. Wartością domyślną wskaźnika zgodności 

cech jest 40%.  

Tabela 1 prezentuje przykładowy przypadek selekcji Projektów dla Osoby wspieranej wg stopnia 

zgodności cech. 

    Osoba wspierana     

    
cecha 1 cecha 2 cecha 3 cecha 4 cecha 5 cecha 6 

stopień 
zgodności 

Selekcja projektu pozytywna? 

P
ro

je
kt

y 

PR1                 

cecha 1 x           

67% 

TAK WARUNKOWO -  
o ile stopień zgodności jest 
zdefiniowany na co najwyżej 
60% 

cecha 3     x       

cecha 7 
            

PR2                 

cecha 5         x   

50% 

TAK WARUNKOWO -  
o ile stopień zgodności jest 
zdefiniowany na co najwyżej  
50% 

cecha 6           x 

cecha 7             

cecha 8             

PR3                 

cecha 2   x         100% TAK 

PR4                 

cecha 7             
0% 

TAK WARUNKOWO -  
o ile stopień zgodności jest 
zdefiniowany na 0% 

cecha 8 
            

Tabela 1. Przykładowy przypadek selekcji Projektów dla Osoby wspieranej wg stopnia zgodności cech 

W górnym nagłówku znajdują się cechy osoby wspieranej. Po lewej stronie znajdują się cechy 

poszczególnych Projektów.  
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Zgodność cech oznaczona jest „x”.  Do wyliczenia stopnia zgodność cech brane są pod uwagę cechy 

Projektu mające pokrycie w cechach osoby wspieranej.  

Do obliczania stopnia zgodności służy wzór:   

<osoba wspierana - cechy zgodne z cechami projektu>/ <cechy projektu> * 100 

Np. dla projektu PR1: dwie cechy projektu znajdują się wśród cech osoby wspieranej  (cecha 1 i cecha 

3), a ponieważ projekt ma zdefiniowane 3 cechy, więc stopień zgodności = 2/3 * 100 = 67%. Jeżeli więc 

wybrany w kryteriach stopień zgodności wynosić będzie np. 60% lub mniej, to projekt PR1 zostanie 

wyselekcjonowany, a jeżeli wynosić będzie np. 80%, to nie zostanie wyselekcjonowany. 

Tak więc, w ofercie wsparcia dla Osoby wspieranej proponowane są te Projekty, których cechy 

występują u Osoby wspieranej co najmniej w takim stosunku jaki jest wskaźnik zgodności. 
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3 Typ podmiotu  

Typ podmiotu określa zakres działania i podstawy prawne instytucji o określonym typie świadczącej 

wsparcie w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Rysunek 13 prezentuje listę Typów podmiotów aktywizacyjnych. 

Lista Typów podmiotów jest dostępna tylko dla użytkownika będącego Administratorem systemu. 

Administrator systemu może wyszukać Typy podmiotów poprzez wpisanie interesującej go frazy w pole 

Szukaj, oraz ma uprawnienia do dodawania i modyfikacji Typów podmiotów. 

Można sortować Typy podmiotów alfabetycznie klikając w tytuł kolumny. 

 

Rysunek 13. Typy podmiotu – widok listy typów podmiotu 

Dla użytkownika pełniącego rolę Administratora podmiotu lista Typów podmiotów aktywizacyjnych jest 

wykorzystywana jako słownik w polu Typ podmiotu przy tworzeniu/ modyfikacji Karty podmiotu 

aktywizacyjnego. 

Rysunek 14 prezentuje słownik Typów podmiotów w Karcie podmiotu aktywizacyjnego. 
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Rysunek 14. Słownik Typów podmiotów w Karcie podmiotu aktywizacyjnego 

Rysunek 15 prezentuje Kartę typu podmiotu aktywizacyjnego. 
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Rysunek 15. Karta typu podmiotu aktywizacyjnego 

Karta typu podmiotu aktywizacyjnego zawiera następujące pola:  

 Nazwa typu podmiotu - zawiera unikalną nazwę Typu podmiotu (pole obowiązkowe) 

 Podstawa prawna funkcjonowania - pole powtarzalne zawiera wykaz aktów prawnych 

stanowiących podstawy funkcjonowania Podmiotu 

 Rodzaj i charakter prowadzonych działań - usługi świadczone na rzecz Osób wspieranych 

w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej 

 Grupy docelowe - charakterystyka grup osób wspieranych objętych działaniami Podmiotu  
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 Zadania - opis zakresu pomocy udzielanej Osobom wspieranym należącym do grup osób 

wspieranych objętych działaniami Podmiotu 

 Narzędzia - metody i techniki pracy socjalnej 

 Formy wsparcia - działania wspierające beneficjentów usług Podmiotu wynikające z jego statutu.  
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4 Podmiot aktywizacyjny 

Podmiotami aktywizacyjnymi są instytucje i organizacje powołane w oparciu o przepisy prawne 

dotyczące obszaru aktywizacji społeczno-zawodowej, oraz organizacje pozarządowe realizujące 

projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, finansowane ze środków miasta. Dane dotyczące 

Podmiotów są wprowadzane do systemu przez Administratorów podmiotów w ramach uprawnień 

przyznanych im przez Administratora systemu.  

Rysunek 16 prezentuje listę Podmiotów aktywizacyjnych.  

Użytkownik może wyszukać Podmioty poprzez wpisanie interesującej go frazy w pole Szukaj. 

Można sortować Podmioty alfabetycznie klikając w tytuł kolumny. 

 

Rysunek 16. Podmioty – widok listy Podmiotów aktywizacyjnych 

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat Podmiotu, należy kliknąć przycisk Szczegóły. 

Użytkownik o roli Administrator podmiotu ma możliwość dodawania nowych Podmiotów 

aktywizacyjnych. 

Rysunek 17 prezentuje listę Podmiotów dla użytkownika o roli Administrator podmiotu. Na liście 

widoczny jest przycisk Dodaj. 
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Rysunek 17. Podmioty – widok listy podmiotów dla użytkownika o roli Administrator podmiotu 

Po kliknięciu na przycisk Szczegóły znajdujący się po prawej stronie każdego wyświetlonego na liście 

podmiotu, wyświetlona zostaje Karta podmiotu ze szczegółowymi informacjami na temat podmiotu 

aktywizacyjnego. 

Rysunek 18 prezentuje widok Karty podmiotu. 
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Rysunek 18. Podmioty – karta podmiotu 

Widok Karty podmiotu dla użytkownika o roli Administrator podmiotu w danym Podmiocie 

aktywizacyjnym różni się od widoku tej karty dla użytkowników o innych rolach tylko przyciskami 

występującymi na dole karty. Rysunek 19 prezentuje przyciski dostępne w przypadku Administratora 

podmiotu: 

 Przycisk Zapisz – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian 

 Przycisk Usuń – umożliwia usunięcie Podmiotu 



© Rodan Development Sp. z o.o. Strona 25 
 

 
 

 

 

 

Rysunek 19. Przyciski udostępnione w Karcie podmiotu dla Administratora podmiotu w danym 

podmiocie aktywizacyjnym 

Karta podmiotu aktywizacyjnego zawiera następujące pola:  

 Nazwa podmiotu - nazwa własna instytucji lub organizacji świadczącej usługi aktywizacji 

społeczno-zawodowej  

 Typ podmiotu - pole słownikowe pozwalające na wybór Typu podmiotu zapisanego w systemie 

 Obszar działania - powtarzalne pole słownikowe zawierające działania podejmowane w ramach 

prac Podmiotu 

 Strona internetowa - adres strony internetowej 

 Dane kontaktowe -  adres siedziby Podmiotu, adres poczty elektronicznej i telefon kontaktowy. 
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5 Projekt 

Projekt jest formą organizacyjną działań aktywizacyjnych realizowanych w ograniczonym czasie 

w ramach przyjętych ograniczeń takich jak cel, zakres i czas. Każdy Projekt realizuje dobrze określony 

zakres działań odpowiadających potrzebom potencjalnych uczestników. Docelowa grupa Osób 

wspieranych objęta działaniami Projektu jest zawsze określona przez cechy osób wspieranych 

stanowiące integralną część opisu Projektu.  

Rysunek 20 prezentuje listę Projektów.  

Użytkownik może wyszukać Projekty poprzez wpisanie interesującej go frazy w pole Szukaj. 

Można sortować Projekty alfabetycznie klikając w tytuł kolumny. 

 

 

Rysunek 20. Projekty – widok listy Projektów 

W celu wyświetlenia szczegółowych informacji na temat Projektu, należy kliknąć przycisk Szczegóły. 

Użytkownik o roli Koordynator projektu ma możliwość dodawania nowych Projektów prowadzonych 

w ramach Podmiotów aktywizacyjnych, w których jest Koordynatorem projektu. 

Rysunek 21 prezentuje listę Projektów dla użytkownika o roli Koordynator projektu. Na liście widoczny 

jest przycisk Dodaj. 
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Rysunek 21. Projekty – widok listy Projektów dla użytkownika o roli Koordynator projektu 

Po kliknięciu na przycisk Szczegóły znajdujący się po prawej stronie każdego wyświetlonego na liście 

Projektu, wyświetlona zostaje Karta projektu ze szczegółowymi informacjami na temat Projektu. 

Rysunek 22 prezentuje widok Karty projektu. 
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Rysunek 22. Widok Karty projektu 

Karta projektu  obejmuje dwie podstawowe grupy pól: (1) obszar danych organizacyjnych projektu i 

(2) cechy charakteryzujące grupę docelową uczestników projektu. Dane organizacyjne 

projektu zawierają takie informacje jak dane podstawowe projektu, dane Koordynatora projektu, dane 

opisujące czasowe ramy Rekrutacji oraz dane ograniczające grupę uczestników Projektu ze względu na 

wiek i płeć. Cechy charakteryzujące uczestnika Projektu, analogiczne do cech charakteryzujących 

Osobę wspieraną, są wykorzystywane przez mechanizm generujący dostępną ofertę wsparcia dla Osoby 

wspieranej. 

2 

1 
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Widok Karty projektu dla użytkownika o roli Koordynator projektu w Podmiocie aktywizacyjnym, 

w ramach którego realizowany jest dany Projekt, różni się od widoku tej karty dla użytkowników 

o innych rolach, tylko przyciskami występującymi na dole karty. Rysunek 23 prezentuje przyciski 

dostępne w tym przypadku: 

 Przycisk Zapisz – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian 

 Przycisk Usuń – umozliwia usunięcie projektu 

 

Rysunek 23. Przyciski udostępnione w Karcie Projektu dla Koordynatora projektu z Podmiotu 

aktywizacyjnego realizującego dany Projekt. 
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6 Moja baza 

Moja baza to moduł, który zawiera wprowadzone przez użytkownika systemu Osoby wpierane i 

Projekty. Moduł dostępny jest wyłącznie do wglądu użytkownika w zakres danych dotyczących Osób 

wspieranych i Projektów, które wprowadził do systemu. 

Moduł ten umożliwia: 

 dla Opiekuna osoby wspieranej: dostęp do utworzonych przez niego Osób wspieranych (zakładka 

Moje osoby – Rysunek 24) 

 dla Koordynatora projektu: szybki dostęp do utworzonych przez niego Kart projektów (zakładka 

Moje projekty – Rysunek 25) 

Tak jak w przypadku wcześniej opisanych list, obowiązują takie same zasady dotyczące wyszukiwania, 

sortowania i przeglądania szczegółów wybranej pozycji listy. 

 

Rysunek 24. Moja baza – widok listy Osób wspieranych 
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Rysunek 25. Moja baza – widok listy Projektów 

 


