Wprowadzanie akcji krok po kroku.
Akcje powinny być wprowadzane przez koordynatorów na bieżąco - do dwóch tygodni
od przeprowadzenia akcji.
Instrukcja wprowadzania akcji:
1. Uzyskać uprawnienia do wprowadzenia akcji (należy skontaktować się z LEO lub
osobą administrującą Intranet)
2. Logujemy się na stronie www.oddział.ifmsa.pl
3. Wybieramy MOJE AKCJE

4. Wybieramy UTWÓRZ NOWĄ AKCJĘ
Wpisując nazwę akcji POD ŻADNYM POZOREM nie używamy apostrofów i cudzysłowów.

5. Wybieramy Program Stały, z którego pochodzi akcja, wpisujemy datę, godzinę
rozpoczęcia , gdzie odbyła się akcja, wprowadzamy opis i ponownie klikamy
UTWÓRZ NOWĄ AKCJĘ
Opis akcji jest jedną z najważniejszych części wprowadzania akcji do systemu, gdyż jest to
źródło informacji dla LEO, który w dużej mierze na podstawie tego opisu przyznaje punkty.
Opis ma być zwięzły, ale treściwy. LEO też nie musi wiedzieć dokładnie na czym każda
akcja polega, także krótkie wprowadzenie (1-2 zdania) jest jak najbardziej pożądane.
OPIS (to musi być koniecznie zawarte!)
Akcja mająca na celu …. przeprowadzona dnia …. w ….. .
Akcja średnia (a, b, c, e, g -> Załącznik nr 1 do Regulaminu pkt. 2)
Akcja trwała …. godzin / Akcja trwała …. godzin lekcyjnych -> peer education
Akcja przeprowadzona pierwszy raz / Akcja cykliczna – trzecia (kolejność akcji liczymy od
początku nowego roku akademickiego)
Patroni:
 Gazeta Nowa
 Radio Tęczowe
W załączeniu pisma ………. (wpisać WSZYSTKIE sygnatury pism, które związane są z daną
akcją)
Artykuły:
 Gazeta Nowa (link)
Fotorelacja:
 link: galeria FB, Strona oddziałowa

Kwalifikację akcji na małą/średnią/dużą należy wykazać w jej opisie kryteria, które
spełnia na podstawie punktu 2 Załącznika nr 1 regulaminu SCOPE, przykładowo: "Akcję
kwalifikuję jako średnią, spełnia kryteria (2.4): d, j, k, l, m." Jeżeli akcja nie będzie miała
opisu lub opis będzie bez powołania się na Załącznik nr 1- LEO ma prawo NIE przyznać
punktów za daną akcję.
W opisie należy także wskazać czy dana akcja jest akcją pojedynczą czy cykliczną.
Za akcję pojedynczą uważamy akcję, która odbywa się po raz PIERWSZY w danym roku
akademickim, jeżeli jest cykliczną to należy wpisać którą z rzędu.
Z tak przygotowanego opisu, każdy LEO rozliczy Twoją akcję BEZ problemu!

6. Otwieramy utworzoną akcję klikając WIĘCEJ

7. Na dole akcji dodajemy uczestników
Należy pamiętać o nieużywaniu polskich znaków podczas wyszukiwania imion i nazwisk
uczestników (np. studentkę o nazwisku Łękawska wyszukujemy wpisując „kawska”
i przeglądamy następnie wyświetloną listę w celu znalezienia odpowiedniej osoby)

8. Przy dodanym uczestniku mamy opcje: zadania, edycja, usuń
a. wybieramy EDYCJA i oceniamy zaangażowanie za pomocą SUWAKA
A także: wypełniamy pole UWAGI (co konkretnie osoba zrobiła przy organizacji danej akcji;
nie wpisywać za każdym razem wszystkich funkcji (lokalnych, ogólnopolskich) posiadanych
przez danego uczestnika, jest to osobno rozliczane)

b. Wybieramy ZADANIE
Zaznaczamy kwadraciki-zadania, które dana osoba wykonała!!!
Jeżeli była jakaś wielokrotność danej czynności, np. transport 4 razy, należy to zawrzeć w
Uwagach przy danej osobie.
Nie zaznaczamy funkcji ogólnopolskich/lokalnych. Rozliczeniem tych zadań zajmie się LEO
po otrzymaniu informacji od NEO pod koniec danego okresu rozliczeniowego.
Koordynator danej akcji ma obowiązek wypełnienia konkretnych zadań, za które NIE
otrzymuje dodatkowych punktów. Obowiązki koordynatora są zawarte w Kryteriach
rozliczenia działalności członków IFMSA-Poland.

Przykładowe obowiązki koordynatora akcji, zgodnie z punktem 3.3.2 załącznika do
Regulaminu IFMSA-Poland Kryteria rozliczenia działalności członków
IFMSA-Poland (za które NIE otrzymuje punktów, nie należy także zaznaczać tych
czynności w zadaniach):
a. zapewnienie miejsca, w którym ma być przeprowadzona akcja,
b. przygotowanie stoiska na akcję,
c. przygotowanie i dostarczanie dokumentów,
d. przygotowanie materiał niezbędnych do przeprowadzenia akcji,
e. przeprowadzenie spotkania organizacyjnego dla uczestników akcji,
f. obsługa techniczna akcji.
W sytuacji, gdy jest więcej niż 1 koordynator punkty za koordynowanie akcji ulegają
podziałowi.

Jeżeli przeprowadzana akcja należała do PEER Education; nie należy zaznaczać
zadania jako „udziału w akcji” (np. mała akcja 1-2h), w zamian należy zaznaczyć
zadanie „Prowadzenie zajęć - jedna godzina lekcyjna”
9. Po dokładnym przypisaniu każdemu uczestnikowi zadań (proszę dwa razy
sprawdzić czy każdy właściwy kwadracik jest zaznaczony!), udziału
procentowego i uwag, raport akcji można uznać za poprawnie przygotowany.
Akcję można edytować wielokrotnie, gdy już będzie gotowa (czyli maksymalnie do dwóch
tygodni od jej przeprowadzenia!) należy wybrać OPUBLIKUJ AKCJĘ.

