
26.4.2021
Úkoly je nutné časově i účelně krok po kroku naplánovat a důsledně realizovat podle daných pravidel. 

To se nedělá na pavlači jménem Facebook, ale v realitě a stojí to mnoho úsilí.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - PRAVIDLA
NESAHEJTE NÁM NA DĚTI
- MANAŽER - Ilona Šulcová ??

KOORDINAČNÍ CENTRÁLA

- HLAVNÍ KOORDINÁTOR - Jindra Tichý 00.00 – 24.00 hod.
- MANAŽER KC - Gabriela Smrčková 07.00 – 21.00 hod.
- MANAŽER KC - Petr Kaizr 07.00 – 18.00 hod.
- SOS LINKA - Jindra Tichý 24 hod. denně
- DENNÍ SVODKA - Jindra Tichý 19.00 nejdéle
- PORADY KC - pondělí 19.30 hod. 
- PORADA KC + KRAJE - pondělí 20.00 hod.

KRAJSKÝ KOORDINÁTOR

1. řídí se pokyny z centrály
2. za krajskou pobočku se považuje mateřská okresní pobočka krajského koordinátora
3. denně se seznamuje s Denní svodkou v Jednotě a jejím obsahem
4. denně sdílí Denní svodku z Jednoty na své okresy
5. denně kontroluje aktivitu v okresních skupinách
6. podle potřeby dává úkoly okresním pobočkám
7. žádné sdílení nebo pře-sdílení cizích neautorských příspěvků
8. prudiče nekompromisně vyhazovat
9. řídí své krajské akce
10. může spolupracovat s jinými kraji
11. podle potřeby ve všech skupinách komunikuje veřejně na zdi
12. řídí se výhradně pokyny koordinačního centra
13. formátovat a v druhém řádku vždy vyznačit kdo a sdílení / potvrzování

OKRESNÍ KOORDINÁTOR

1. řídí se mimořádnými pokyny z centrály
2. řídí se pokyny krajského koordinátora
3. denně se seznamuje s Denní svodkou ve své skupině
4. denně přidává vlastní autorský příspěvek, i kdyby to měl být jenom pozdrav
5. žádné sdílení nebo pře-sdílení cizích neautorských příspěvků
6. prudiče nekompromisně vyhazovat
7. řídí se výhradně pokyny svého krajského koordinátora nebo centrály
8. podle potřeby dává úkoly svých obecním koordinátorům a členům
9. řídí své okresní akce
10. komunikuje veřejně na své okresní zdi
11. formátovat a v druhém řádku vždy vyznačit kdo a sdílení / potvrzování
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OBECNÍ KOORDINÁTOR

1. denně se seznamuje s Denní svodkou ve své skupině
2. řídí se pokyny okresního koordinátora a jeho asistentů

ČLENOVÉ

1. seznamují se zprávami ve své skupině
2. pomáhají sdílet pokud je v označení

POTVRZOVÁNÍ ve všech skupinách

1. potvrzují se jen ty příspěvky, kde je v druhém řádku uvedeno sdílení / potvrzení
2. potvrzují vždy jen ti, kdo jsou v druhém řádku označeni nebo vyjmenováni
3. potvrzení znamená souběžně pečlivé přečtení

OBČANSKÝ TÝDENÍK

1. Do Občanského Týdeníku může psát každý koordinátor na libovolné téma
2. Krajští koordinátoři by měli využívat naše noviny nejméně 1x za 14 dnů
3. Okresní koordinátoři by měli využívat naše noviny nejméně 1x za 7 dnů
4. Kdo napíše článek v Občanském Týdeníku nasdílí sám do své skupiny  na FCB
5. Kdo napíše článek v Občanském Týdeníku nasdílí sám do skupiny Občanský Týdeník (FCB)

PLAKÁTY 

1. Plakáty se používají pouze jednotné umístěné na webu.

VÝLEP

1. Výlep plakátů i způsob se provádí pouze na pokyn Centrály nebo krajského koordinátora
podle přesných instrukcí.
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