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ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
( 0001 / 2021 )

Sjednocení organizačních pravidel - 9

Tato organizační pravidla jsou platná od 9.4.2021 pro všechny členy sjednocují nebo
upravují předchozí pravidla.

1) Hlavní koordinátor 

- Hlavní koordinátor řídí Koordinační centrum, manažery koordinačního centra,
krajské  a  okresní  koordinátory  a  činnost  hnutí  podle  plánu i  operativních
potřeb.

- Denní  svodka –  denní  souhrn  důležitých  informací  v 19.00  hod.  v hlavní
skupině REFERENDUM ČSR – JEDNOTA

- Mimořádná  svodka –  mimořádná  organizační  informace  v hlavní  skupině
REFERENDUM ČSR – JEDNOTA

- Kontakt  na  koordinační  centrum je  non-stop  tel.  728  279  284 nebo  email
info@referendum-csr.cz 

2) Manažer Koordinačního centra

- Manažery a asistenty Koordinačního centra jmenuje hlavní koordinátor podle
potřeby hnutí a realizace plánované činnosti.

- Denní porada manažerů a asistentů koordinačního centra probíhá ve 20.00
hod. cestou video-konference pomocí Facebook konference.

3) Občanská rada

- Manažery  Občanské  rady jmenuje  nebo  odvolává  hlavní  koordinátor  na
základě organizačních možností.

- Občanská  rada je  součástí  koordinačního  centra,  složená  z hlavního
koordinátora nebo pověřené osoby, a manažerů pro veřejné akce a mítinky.

- Občanská  rada každou  neděli  vydá  zprávu  v  19.00  hod.  před  vysíláním
Občanského rádia s uvedením linku na Občanské rádio.
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3) Krajský koordinátor pro veřejné mítinky

- Krajského koordinátora jmenuje nebo odvolává hlavní koordinátor na návrh
volbou okresních koordinátorů v daném kraji ze svých řad.

- Krajské mítinky organizuje krajský koordinátor v přímém kontaktů s hlavním
koordinátorem a Občanskou radou.

- Jiné důležité úkoly - krajští koordinátoři budou v budoucnu vykonávat i jiné
důležité organizační úkoly.

4) Okresní koordinátor

- Okresního koordinátora jmenuje nebo odvolává hlavní koordinátor na základě
organizačních předpokladů.

- Okresní  koordinátor má  za  úkol  spolupracovat  se  svým  krajským
koordinátorem.

- 1.hlavní  úkol  - Okresní  koordinátor má  za  úkol  vytvořit  síť  obecních
koordinátorů pro obce a města svého okresu.

- 2.hlavní úkol – Okresní koordinátor má za úkol udržovat komunikační kanál
okresní pobočky na Facebooku, spravovat ji a udržovat aktivní.

- 3.hlavní úkol – Pravidelně se seznamovat s denními informačnímu svodkami
ve skupině Referendum ČSR – Občanský jednota

- 4.hlavní úkol - Pravidelně se seznamovat živým poslechem Občanského rádia
v každou neděli od 20.00 hod. (nebo v jiném termínu dle anotací) s možností
pokládat otázky do komentářů ve Fan klubu Občanského rádia k organizaci
Občanské jednoty nebo živým vstupem.

- Asistenti  okresního  koordinátora -  Asistenty  Okresního  koordinátora  si
vyhledá a jmenuje okresní koordinátor, nejméně 3 a více. (musí být členem
Referenda ČSR).

- Obecní koordinátor - Obecní koordinátory si vyhledává, jmenuje a odvolává
okresní koordinátor (mohou, ale nemusí být členem Referenda ČSR).
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