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INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA  
APLIKACJA MOBILNA TWÓJ PARASOL 

 

 

 

 

Aplikacja do pobrania na Google Play i Apple Store po wyszukaniu „Twój Parasol” lub za pomocą 

kodów QR:  
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1. Wstęp 
 

Twój Parasol to aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w 

rodzinie mogą uzyskać wsparcie i informacje. Poza materiałami edukacyjnymi aplikacja umożliwia 

dostęp do bazy organizacji oferujących wsparcie.  

 Aplikacja umożliwia również przesyłanie informacji o zdarzeniach związanych z przemocą do 

ewentualnego wykorzystania później oraz możliwość dyskretnego kontaktu z wcześniej 

skonfigurowanym adresem email lub możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych 

przypadkach. 

 

2. Słownik pojęć 
 

Aplikacja mobilna - natywna aplikacja działająca na Smartfony z systemem operacyjnym Android 

oraz iOS (iPhone) umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do zakresu funkcjonalności, dedykowana na 

urządzenia mobilne (telefony, tablety) z dostępem do Internetu. Regulamin korzystania z aplikacji 

dostępny pod adresem:  

http://twojparasol.com/wp-content/uploads/2019/11/Tw%C3%B3j-Parasol-Regulamin.pdf.   

Strona internetowa związana z aplikacją: https://twojparasol.com 

 

3. Aplikacja mobilna Twój Parasol 
 

Aplikacja mobilna Twój Parasol posiada dwa tryby działania:  

 Tryb jawny – w którym prezentowane są aktualne dane pogodowe  

 Tryb ukryty – który umożliwia dostęp do właściwych funkcjonalności aplikacji 
związanych ze wspieraniem osób doznających przemocy w rodzinie.  

 

  

http://twojparasol.com/wp-content/uploads/2019/11/Tw%C3%B3j-Parasol-Regulamin.pdf
https://twojparasol.com/
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3.1. Tryb jawny – informacja pogodowa 
 

Przy uruchomieniu aplikacji lub chwilowym 

wyjściu z aplikacji wyświetlane są aktualne dane 

pogodowe odpowiednie do lokalizacji 

Użytkownika nazywana częścią jawną – w 

odróżnieniu od zasadniczej części aplikacji która 

jest ukryta.  

 Po kliknięciu menu na górze strony jest 
możliwość zmiany jednostki temperatury 
oraz wybór jasnego lub ciemnego trybu 
działania aplikacji oraz zmiany 
geolokalizacji informacji pogodowej 

 Po dwukrotnym kliknięciu chmurki / lub 
grafiki pogodowej wyświetlonej nad 
temperaturą aplikacja przechodzi do 
trybu ukrytego 

 Po dwukrotnym kliknięciu nazwy miasta 
aplikacja otwiera stronę wysyłania 
wiadomości alertowej 
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3.2. Tryb ukryty - właściwa część aplikacji 
3.2.1. Menu główne 

 

Po wyświetleniu ukrytej części aplikacji Użytkownik 

ma dostęp do merytorycznej treści dla ofiar przemocy 

domowej oraz ma dostęp do paska szybkiego dostępu 

do głównych funkcjonalności aplikacji Twój Parasol: 

 Notatnik  

 Szybkie wybieranie telefonu alarmowego 

 Szybie wysyłanie wiadomości Alarmowej – 
Alert 

 Dostęp do mapy z punktami pomocowymi na 
terenie Polski 

 

Na dole aplikacji dostępny jest przycisk szybkiego 

wychodzenia z części ukrytej.  

Na górze aplikacji jest możliwość przejścia do menu i 

konfiguracji aplikacji.  
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3.2.2. Ustawienia 
 

Wybierając menu w prawym górnym rogu ekranu 

wyświetlany jest panel z funkcjonalnościami: 

 Dostęp do instrukcji korzystania z aplikacji w 
zakładce ‘Przewodnik’ 

 Ustawienia  - gdzie Użytkownik ma możliwość 
zmiany: 

o Kraju  
o Języka 
o Danych wykorzystywanych do 

wysyłania wiadomości w ramach 
funkcjonalności Alert: 

 Imię i Nazwisko 
 Adres 
 Miejscowość 
 Adres email osoby do której 

Alert jest wysyłany 
o Adres email Użytkownika na który 

wysyłane będą informacje w ramach 
funkcjonalności Notatnik. 

 Sekcję z informacjami „O aplikacji” 
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3.2.3. Notatnik 
 

Po wybraniu ikonki ‘Alert’ na belce szybkiego dostępu 

wyświetlana jest strona z możliwościami wybrania 

nagrania multimedialnego które później zostanie 

wysłane na adres prywatny Użytkownika – 

wprowadzony wcześniej w ustawieniach aplikacji.  
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3.2.4. Telefon alarmowy 
 

Po wybraniu ikonki ‘112’ na belce szybkiego dostępu 

wyświetlana jest strona z możliwością wykonania 

szybkiego połączenia z numerem alarmowym. 
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3.2.5. Alert 
 

Po wybraniu ikonki ‘Alert’ na belce szybkiego dostępu 

wyświetlana jest strona z możliwością wysłania 

wiadomości alarmowej na wprowadzony wcześniej 

adres email wraz z danymi: 

 Imię i nazwisko 

 Adres 
 Dane geolokalizacyjne urządzenia z którego 

wiadomość jest wysyłana 
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3.2.6. Mapa z organizacjami świadczącymi pomoc 
 

Po wybraniu ikonki ‘Mapa’ na belce szybkiego dostępu  

- wyświetlana jest lokalizacja Użytkownika z 

naniesionymi punktami pomocy z których może 

skorzystać, adresami, numerami telefonów oraz 

możliwością włączenia nawigacji do wybranego 

punktu.  

Mapa jest interaktywna – można dowolnie skalować i 

przesuwać w celu znalezienia odpowiednich 

informacji.  

 

 

 
 


