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Wstęp 

 Digital Place For All to internetowa platforma służąca dzieleniu się wiedzą, 

doświadczeniami i nawiązywaniu kontaktów w zakresie promocji i użytkowania nowych 

technologii dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. Jej celem jej wspieranie rozwoju 

umiejętności cyfrowych osób z niepełnosprawnościami oraz wymiana dobrych praktyk 

w zakresie dostępności edukacji i zatrudnienia. Wirtualną społeczność na Platformie 

podtrzymują, rozbudowują i promują jej członkowie. Kanały komunikacyjne,  na niej 

dostępne, umożliwiają nawiązywanie i nieustannie wzmacnianie relacji. 

Platforma stanowi doskonałe źródło pozyskiwania aktualnych danych 

m.in. o najnowszych technologiach, informacji o zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami 

czy kursach i szkoleniach z zakresu podnoszenia umiejętności cyfrowych. Jest to propozycja 

dla osób poszukujących wsparcia, jak i tych, którzy pragną podzielić się swoją wiedzą: 

użytkowników nowych technologii, pracodawców, nauczycieli, trenerów zawodowych.  

Platforma dostępna jest pod adresem: https://digiplace4all.eu/pl/  

 

Rysunek 1: Strona główna Digital Place For All 

 

 

 

 

 

 

https://digiplace4all.eu/pl/


 

I. Proces rejestracji nowego użytkownika krok po kroku: 

 

1. Aby rozpocząć proces rejestracji należy kliknąć w zakładkę 

Zaloguj się/Zarejestruj mnie na pasku głównym na górze strony. 

 

 

Rysunek 2: Strona główna z zaznaczeniem panelu logowania/rejestracji konta 

 

2. Pojawia nam się okno logowania. Klikamy w zakładkę Zarejestruj się.  

 

 

Rysunek 3: Panel rejestracji konta 

 

 



 

3. Rejestracji należy dokonać wpisując:  

 Nazwę użytkownika 

 Adres email 

 Hasło 

 Potwierdzenie hasła 

Następnie klikamy przycisk Zarejestruj się. 

 

Rysunek 4: Panel rejestracji z zaznaczeniem przycisku Zarejestruj się  

 

4. Gotowe. Proces rejestracji jest już zakończony i możemy przejść do panelu 

logowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Logowanie  
    

1. Na swoje konto logujemy się, przełączając na zakładkę Zaloguj się.  

Następnie podajemy Nazwę użytkownika bądź adres email i hasło.  

 

Rysunek 5: Panel logowania 

 

III. Odzyskiwanie hasła 

 

1. W celu odzyskania hasła należ wejść do panelu logowania/rejestracji 

i przełączyć zakładkę Odzyskaj hasło. 

 

 

Rysunek 6: Panel odzyskiwania hasła 



 

2. Wpisując Nazwę użytkownika bądź Adres email i klikając przycisk 

Przywracanie hasła, otrzymamy na maila wiadomość od Administratora 

z linkiem do odzyskiwania hasła. 

  

 

Rysunek 7: Panel odzyskiwania hasła z zaznaczeniem przycisku Przywróć hasło 

 

3. Link  przekieruje nas bezpośrednio na nasz profil na Platformie. W zakładce 

Edytuj profil możemy wpisać nowe hasło do naszego konta.  

 

Rysunek 8: Profil Użytkownika i zakładka do edytowania danych 

 

 



 

IV. Dodawanie wpisów 

 

IV.I. Dodawanie wpisów z poziomu panelu profilowego  

1. Pierwszym sposobem dodania wpisu na temat ciekawego szkolenia, oferty 

pracy, spotkania, czy konferencji możemy dokonać, wchodząc na nasz profil.  

 

Rysunek 9: Profil Użytkownika 

2. Następnie wchodzimy w zakładkę Edytuj moje wpisy, gdzie znajduje się  

Formularz edycji. Teraz mamy możliwość dodania wpisu, wypełniając pola:  

 Tytuł postu 

 Treść (możemy także dołączyć zdjęcie) 

 Kategoria 

 

Rysunek 10: Zakładka Edytuj moje wpisy 



 

3. Po wpisaniu treści postu należy wybrać Kategorię, której dotyczy, 

np.: Szkolenia umiejętności cyfrowych/Edukacja. Aby zakończyć 

dodawanie wpisu, klikamy przycisk Dodaj.  

 

Rysunek 11: Lista kategorii dodawanych wpisów  

4. Na dole strony znajdziemy listę wszystkich naszych udostępnionych postów.  

W tym miejscu możemy także udostępnione posty edytować lub usunąć.  

  

Rysunek 12: Historia aktywności Użytkownika  

 

 

 

 



 

IV.II. Dodawanie wpisów z poziomu strony startowej 

1. Na Stronie głównej Platformy znajdują się 4 kategorie, w których możemy 

dodawać posty: 

 Wzajemne wsparcie – tu możemy zapytać o wsparcie lub zaoferować 

swoją pomoc 

 Forum  

 Edukacja  

 Praca 

Rysunek 13: Strona startowa  

2. Każda z kategorii zawiera swoje podtematy, w których możemy dodać wpis 

dotyczący: 

 Naszej historii, doświadczenia, posiadanych umiejętności 

 Szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności cyfrowych  

 Szkoleń dotyczących dostępności 

 Technologii  

 Pozyskiwania dofinansowania np. do sprzętu asystującego  

 Wydarzeń (spotkań, konferencji) 

 

Rysunek 14: Lista podtematów  



 

3. Aby dodać wpis, wybieramy odpowiadającą nam tematykę, np.: informację 

o ciekawym szkoleniu podnoszącym kwalifikację umieszczamy pod kategorią 

Edukacja/Szkolenia umiejętności cyfrowych. Następnie klikamy przycisk 

dodawania wpisu.  

 

Rysunek 15: Strona z udostępnionymi postami i możliwością dodania wpisu   

4. Przechodzimy na stronę Formularza edycji wpisu. Do każdego wpisu 

możemy dołączyć zdjęcie lub plik o wielkości 1024 KB. Po uzupełnieniu 

wszystkich wymaganych pól, klikamy przycisk Wyślij. Teraz nasz post czeka 

tylko na zatwierdzenie przez moderatora.  

 

Rysunek 16: Formularz edycji wpisów  

 

 



 

V. Mistrzowie Cyfrowego Włączenia  

 

Mistrzowie Cyfrowego Włączenia to najbardziej aktywni Użytkownicy 

DigiPlace4All, dzielący się swoją wiedzą i oferujący wsparcie innym członkom 

społeczności, którzy chcą podnieść swoje umiejętności cyfrowe lub zwiększyć 

dostępność miejsca pracy lub edukacji. 

Mistrzowie: 

 wspierają promocję DigiPlace4all na poziomie krajowym 

i/lub międzynarodowym, jako miejsca gdzie można zaoferować i otrzymać 

bezpośrednie wsparcie, wymieniać doświadczenia, dyskutować, dzielić się 

wiedzą na temat dostępności i umiejętnościami cyfrowymi; 

 zachęcają innych do dołączenia do społeczności i korzystania z zasobów 

platformy oraz rozbudowywania jej poprzez udział w dyskusjach 

i dodawanie własnych treści; 

 inspirują do odkrywania i korzystania z możliwości, jakie daje wirtualna 

przestrzeń i zwiększania dostępności edukacji i zatrudnienia dla osób 

z niepełnosprawnościami; 

 wspierają również proces zarządzania i rozwoju społeczności 

DigiPlace4all; 

 raportują swoją działalność, pokazując innym członkom społeczności, jak 

można wspierać osoby z niepełnosprawnościami w rozwijaniu umiejętności 

cyfrowych, niezbędnych w przejściu do edukacji ogólnej i na otwarty rynek 

pracy. 

Każdy Użytkownik Platformy może zostać Mistrzem Cyfrowego  Włączenia.  

1. Wszelkie informacje dotyczące tego, kim są Mistrzowie Cyfrowego Włączenia, 

jakie powinni posiadać cechy, a także listę osób, które już zostały Mistrzami, 

możemy znaleźć w zakładce na Stronie startowej.  

 

Rysunek 17: Strona startowa z zaznaczeniem zakładki Mistrzowie Cyfrowego Włączenia  



 

2. Po przejściu na nową stronę, wybieramy zakładkę Zaproponuj nowego 

Mistrza Cyfrowego Włączenia. W tym miejscu możemy albo zgłosić swoją 

kandydaturę albo polecić innego Użytkownika Platformy.  

 

Rysunek 18: Strona Mistrzowie Cyfrowego Włączenia  

 

3. Aby przesłać swoją propozycję, należy wypełnić wszystkie wymagane pola, 

krótko opisując, jak dana osoba promuje w swoich środowisku lokalnym 

dostępność technologii, edukacji, zatrudnienia bądź samą Platformę, a także 

wskazać cechy, które wyróżniają ją jako przyszłego Mistrza Cyfrowego 

Włączenia. Z rozwijanej listy należy także dokonać wyboru dziedziny, w której 

dana osoba się specjalizuje. Do opisu można dodawać zdjęcia.  

Po zakończeniu opisu, klikamy przycisk Wyślij swoją propozycję.  

 

Rysunek 19: Formularz edycji wpisu wraz z zaznaczeniem rozwijanej listy aktywności  

 



 

4. Po zatwierdzeniu naszej propozycji przez moderator w zakładce Mistrzowie 

Cyfrowego Włączenia pojawi się profil nowego Mistrza.  

 

Rysunek 20: Widok na profile Mistrzów Cyfrowego Włączenia  

 


