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ORGANIZAČNÍ PRAVIDLA
( 0009 / 2021 )

Sjednocení organizačních pravidel – 2 Facebook

FACEBOOK – hlavní komunikační kanál

1) Obecná pravidla

- Jako komunikační kanál byl vybrán Facebook. Přes všechny nedostatky má
veřejnou zeď, která je nezbytná z mnoha důvodů. 

- Facebook se chová většinou jako psychiatrická léčebna,  ne komunikační  a
informační kanál normálních lidí.

- Naše skupiny mají pravidlo pro styl komunikace,  věcnost, transparentnost a
udržet témataskupin.

- Témata jsou program a organizace Referenda ČSR a Občanské jednoty

2) Témata skupin Referendum ČSR

- Hlavní náplňí je program a organizace Referenda ČSR, Občanské jednoty a
partnerů

- Informační a komunikační kanál výměny informací, pravidel a činnosti mezi
koordninačním centrem, krajskými a okresními koordinátory

3) Skupiny Referenda ČSR

- Referendum ČSR – Občanská Jednota
- Referendum ČSR – (72 okresů)

4) Příspěvky ve skupinách Referendum ČSR- Informační

- Vkládat nebo schvalovat pouze autorské příspěvky aleposň 1 x denně
- Sdílet z Centrály pouze na svůj okres a do cizích a obecních skupin
- (Ne)sdílet z okresu do okresu, pouze se inspirovat k vlastnímu příspěvku.
- Sdílet do centrály z okrejů (krajů) pouze dotazy a pracovní komunikaci
- (Ne)sdílet do Centrály příspěvky z okresů
- Komunikovat veřejně na zdi okresu, nikoliv v soukromých zprávách
- V soukromých zprávách komunikovat pouze citlivé údaje (místo, čas, osobn

údaje)

https://referendum-csr.cz/dok-2/organy/okresy/index.php
https://www.facebook.com/groups/referendum3
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5) Vzor Hlavního příspěvku  

INFORMACE – (DATUM)  / VELKÝM PÍSMEM

sdílet (kdo ) /nesdílet, potvrdit (kdo)

NADPIS ČLÁNKU, PRAVIDLA, POKYNU

- aaaaa – aaaa aaaaa – aaaa aaaaa – aaaa aaaaa – aaaa
aaaaa – aaaa aaaaa – aaaa aaaaa 

- bbbbb – bbbbb - bbbbb – bbbbb - bbbbb – bbbbb – bbbbb
- bbbbb – bbbbb - bbbbb

Referendum ČSR - pozice – jméno

6) Vzor Vedlejší příspěvek

- Vedlejší informace jsou pracovní komunikace s oslovením jmenovitě komu,
osobě, více osobám nebo všem, podle potřeby

7) Doplňkový příspěvek 

- libovolně, volné, zájmové, komunikační, zábavné příspěvky, 

5) Další skupiny patřící pod Referendum ČSR
- Občanský týdeník (FCB výstup)
- Občanské referendum
- Zdravým rozumem proti panice
- Má vlast

6) Partnerské skupiny Občanské jednoty
- Svatováclavské legie
- Suverenita Evropským národů
- Nesahejte nám na děti
- Občanská neposlušnost
- Občanský Týdeník
- Občanské Televize
- Občanské Rádio

https://www.facebook.com/groups/obcanskytydenik2
https://www.facebook.com/svatovaclavskelegie.cz
https://www.project-sen.net/
https://www.facebook.com/groups/789690278614411
https://www.facebook.com/civildisobedienceON
https://www.obcansky-tydenik.cz/
https://referendum-csr.cz/tv/
https://www.facebook.com/groups/radiocsr
https://www.facebook.com/groups/938062079555749
https://www.facebook.com/groups/938062079555749
https://www.facebook.com/groups/obcanref
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7) Zákaz Propagace a spamu 

- propagace a spamů jiných témat či obsahu a odvádění pozorosti
- arogantní nebo provokační příspěvky a kometáře
- hádky a trolové, iné narušování předmětu a tématu skupiny
- militantní příspěvky a komentáře 
- odvádění od témat skupiny
- provokatéři

8) Cíl celé organizovanované přípravy okresů a krajů

a) Urychleně dokončit tvorbu vech okresních poboček
b) Sjednotit administrativní styl všech poboček
c) Naučit se přejímat úkoly z centrála  krajským→
d) Naučit se přejímat úkoly z kraj  okres a zpětná vazba→
d) Naučit se přejímat úkoly z kraj  okres a zpětná vazba→
e) Naučit se organizaci krajských mítínků
e) Naučit se organizaci okresních mítínků
f) Naučit se organizační přípravu pro občasné volby 
g) Naučit se provést volby do Občanského parlamentu
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