
 

OPIS NARZĘDZIA INTERNETOWEGO 

Aplikacja internetowa  to zbiór wskazówek, co i w jakiej kolejności należy robić podczas całego 

działania Współdecyduj o funduszu korkowym, na co zwracać uwagę, jakie pytania zadawać. To także 

zbiór formularzy, do których będziesz wpisywać odpowiedzi uzyskane na podstawie analizy 

pozyskanych dokumentów oraz informacji zdobytych w trakcie prowadzonych wywiadów czy 

obserwacji.  

Posiada dwie części: otwartą dla wszystkich, gdzie znajdziesz niezbędne informacje i dokumenty na 

temat funduszu korkowego oraz dostępną po zalogowaniu, do której będziesz mieć dostęp jeżeli 

zdecydujesz się prowadzić to działanie. 

Po zalogowaniu będziesz mieć dostęp do swojego konta. Znajdziesz tam następujące działy.  

Przewodnik Krok po kroku – który przeprowadzi cię przez wszystkie etapy działania. 

Moje konto – znajdziesz tam  informacje oraz formularze niezbędne do analizy danych. To tam 

będziesz wpisywać wyniki prowadzonego monitoringu.  

Notatka – miejsce, w którym możesz robić swoje notatki; 

Plik z opisem – to tu  będziesz wgrywać odpowiedzi, które dostajesz w w trakcie prowadzonego 

monitoringu. Jest tam zamieszczona informacja w jakich formatach można wgrywać dane. Zwróć 

proszę na to uwagę; 

Wydarzenie – tu możesz zapisywać kiedy i jakie wydarzenia odbędą się w Twojej gminie. Informacje 

tu zamieszczone, będą wyświetlać się w kalendarzu. 

Wzory formularzy (wnioski, wywiady) znajdziesz w dziale wzory wniosków i formularzy. 

Przykład formularza, do którego będziesz wpisywać wnioski z analizy danych: 

 

 

 Pytanie badawcze Sposób opisu Gdzie szukać?  

1 
Ile osób zasiada w Gminnej 

Komisji? 
Wpis do formularza 

Wniosek o informację 

N1 
 

4 

Jakie doświadczenie w temacie 
zapobiegania alkoholizmowi i 

narkomanii mają osoby 
zasiadające w Gminnej Komisji? 

Tak/nie 

Komentarz 
wywiad  

5 
Jaki jest tryb wyboru członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych? 

Komentarz wniosek, wywiad  

6 Harmonogram spotkań 
komisji 

Data 
planowaneg

Odbyło się 
(stawiamy X i 

wpisujemy 

Wniosek, wywiad, 
sprawdzenie stanu 



 Pytanie badawcze Sposób opisu Gdzie szukać?  

o spotkania godziny pracy 
komisji), a jeżeli 
nie stawiamy „-„ 

styczeń  

luty  

marzec  

kwiecien  

maj  

czerwiec  

wrzesień  

październik  

listopad  

grudzień  

 

faktycznego 

7 
W jakich godzinach najczęściej 

spotykają się członkowie 
Gminnej Komisji? 

menu do wyboru wielokrotne, komentarz 
wywiad, protokół ze 

spotkań 
 

8 

Ile wynosi wynagrodzenie 
członka/członkini komisji? 

 

Wpisujemy kwotę, 

komentarz 
  

11 

Czy członkowie/członkinie 
komisji dokształcają się w 

zakresie metod zapobiegania 
alkoholizmowi i narkomanii we 

własnym zakresie? 
W jaki sposób? 

komentarz Wywiad  

12 
Kwota wydana na szkolenia 

członków/członkiń Komisji ze 
środków gminy w 2011 roku? 

Wpisujemy kwotę Wniosek  

13 Kwota zaplanowana na szkolenia 
w 2012 roku? 

Wpisujemy 

kwotę 
Wniosek  

15 
Jak w Twojej gminie wygląda 

Praca Gminnej Komisji? 
PODSUMOWANIE 

Czy komisja spotyka się 
regularnie? (jak regularnie) 

Czy są to godziny pracy 
członków komisji? 



 Pytanie badawcze Sposób opisu Gdzie szukać?  

Czy w komisji zasiadają 
specjaliści (może uda się 

dowiedzieć czy są trzeźwiejący 
alkoholicy)? 

Jakie wynagrodzenia pobierają 
członkowie komisji? 

(procentowo, w odniesieniu do 
średniej krajowej) 

Czy czują się kompetentni? Czy 
biorą udział w szkoleniach? 

 

 

 


