Návod pro základní orientaci na fóru Pirátské strany
Ahoj,
po zadání adresy do tvého webového prohlížeče (forum.pirati.cz) ti naskočí obrazovka níže. Pokud chceš na fórum
přispívat, je dobré se zaregistrovat, to provedeš tlačítkem Registrovat. Při další návštěvě již stačí Přihlásit se.

Dalším krokem po registraci je přijetí podmínek fóra.

Vyplň registrační formulář.

Vyplň podle svého uvážení. Nicméně si vyber svůj domovský kraj. Je dobré ho sledovat, protože se ve vláknu tvého
kraje dovíš o všech lokálních připravovaných akcích. Po vyplnění stiskni odeslat.
Po tomto kroku ti do emailu, přijde aktivační odkaz, na který klikni. Tvůj účet bude aktivován. A můžeš se přihlásit viz
obrázek na první stránce.

Vyplň zvolené uživatelské jméno a heslo.

Tato stránka se ti zobrazí po přihlášení do fóra. Také po kliknutí na Obsah fóra.

Zde jsou jednotlivá subfóra.

Toto pole slouží k vyhledávání na fóru.

A také je zde vidět kdo poslední přispíval

Tady je vidět kdo je zrovna online. A legenda k barvičkám uživatelů (do jaké skupiny patří).

Uživatelský panel.

V základním přehledu se můžeš dozvědět informace o tvé aktivitě. Spravovat sledovaná fóra a témata, tvé záložky,
koncepty příspěvků a přílohy, které jsi na fórum odeslal.

V profilu si můžeš vyplnit své údaje, vytvořit podpis k příspěvkům, nahrát fotku – avatar a měnit registrační údaje.

V nastavení si můžeš nastavit vše jak ti vyhovuje.

Ve skupinách měníš členství v jednotlivých subfórech tzv. pracovních skupin. Je jich zde hodně a do některých
nemůžeš vstoupit bez přidání od moderátora skupiny. Pamatuj, že čím více toho sleduješ, tím více času budeš na fóru
trávit čtením příspěvků ve zvolených skupinách. Je to jen na tobě, ze skupin se můžeš samozřejmě odhlašovat.

Zvláštní skupinou je podpalubí, které je nemoderované a defakto si tam může napsat kdokoliv cokoliv.

V této části si můžeš nastavovat své přátelé nebo nepřátelé (od nepřátel se ti nebudou zobrazovat příspěvky)

Soukromé zprávy (SZ):
Zde se dostaneš rovnou do příchozích zpráv a je zde také vidět kolik jich máš od tvého posledního přihlášení.

Tady vyplňuješ komu zprávu posíláš, můžeš ho
také vyhledat pomocí najdi uživatele

Zde vyplníš ikonku zprávy a předmět, bez
předmětu zprávu nebudeš moci odeslat

Tlačítka zde ti
umožňují procházet
mezi jednotlivými
složkami zpráv.
Jako v běžném emalovém klientovi.

Tady je místo pro vlastní text zprávy, jeho formátování ti usnadní
tlačítka nad tímto boxem. A emotikony vpravo.

Zprávu můžeš odeslat, zobrazit si náhled (jak se bude zobrazovat
příjemci) a nebo uložit jako koncept (pro další využití).

Ke zprávě lze přiložit i
přílohu.

Ostatní tlačítka odkazují přesně na to co je na nich napsáno.
Web na pirati.cz
Předpisy na předpisy Pirátské strany – je dobré se s nimi před vstupem do strany seznámit
Pirateshop na shop s propagačními předměty
RSS na rss kanály
YT na youtube kanál
FB na Facebook kanál
Pravidla fóra je dobré se s nimi seznámit
Nápověda ti napoví
Členové je seznam uživatelů tohoto fóra.
Odhlásit odhlašuje z fóra
Nastavit zobrazovaná fóra je odkaz na skupiny.
Toplist ti ukáže nevíce oblíbená vlákna
Poděkování tabulku kdo dal nebo dostal poděkování od jiných uživatelů fóra za svůj příspěvek.

Tlačítka
Vyhledat témata bez odpovědi, Zobrazit aktivní témata, Zobrazit vaše příspěvky, Zobrazit nepřečtené příspěvky a
Zobrazit nové příspěvky
Slouží pro usnadnění prohlížení fóra, jedná se o předdefinované filtry.

Členění fóra:
Ideálně je si vše zběžně projít resp. P
projít si co tě zaujalo. Postupně si na toto zvykneš.

Tato část ti umožní přidat se k jako člen k
jednotlivým krajům

Zde se můžeš zapojit do projektu nebo si
vzít nějaký úkol.

Zde jsou orgány strany, některé si musíš přidat sám v nastavení.
Sdružení kterých jsi členem nebo které si nastavíš jako RegP.
Vysvětlení níže. Důležité jsou podatelny a svodky

Zde probíhají diskuse k jednotlivým
programovým bodům

Tady se radí

Podatelny:
Slouží k podání dotazů na jednotlivé orgány strany. V podatelně se nediskutuje, odpověď zde přidává jen vedoucí
nebo jiný člen orgánu strany, ke kterému dotaz přišel.

Svodky:
Slouží k reportu jednotlivých orgánů strany (komise, odbory, kraje, atd.). Aby byl přehled co se kde děje a na jakých
projektech se pracuje.

Každý orgán strany má na fóru svoje subfórum.
Odbory:
Mediální se stará o propagandu strany. Jsou v něm zastoupeni lidé co píší, grafici, webkodeři, designeři, kreativci a
další. Jedná se o jeden z nejdůležitějších orgánů strany.
Administrativní vede seznam členů a spravuje členské příspěvky, administruje a moderuje webovou diskuzi, spravuje
seznam funkcí, předsedá jednáním na Internetu, administrativně připravuje volby. Jeho členi jsou byrokrati.
Technický odbor se stará o systémy strany. Spravuje je a vylepšuje. Jeho členi jsou převážně programátoři a správci
serverů.
Finanční plánuje finance strany, spravuje bankovní a ostatní finanční účty, dohlíží na toky peněz ve straně, vede
účetnictví a sestavuje účetní uzávěrku, spolupracuje s finančním auditorem a zpracovává výroční finanční zprávu.
Zahraniční komunikuje s dalšími členy mezinárodního Pirátského hnutí, vypracovává společný postup při
projednávání mezinárodních problémů, věnuje se překladům cizojazyčných tiskových zpráv a mediálních zásahů a
přináší do strany nápady osvědčené v zahraničí.
Personální má na starosti zapojování dobrovolníků do činností strany, práci s nováčky směřující k jejich
osobnostnímu růstu a lepšímu uplatnění v rámci strany, správu přehledu schopností, dovedností a nabídek
dobrovolníků a koordinaci hledání lidí vhodných na úkoly.
Komise:
Kontrolní funguje jako policie.
Rozhodčí funguje jako soud.
Republikový výbor rozhoduje o členských příspěvcích, schvaluje rozpočtová pravidla a pravidla hospodaření, ukládá
úkoly republikovému předsednictvu, projednává a schvaluje program, stanovuje pravidla pro kandidátky.
Garanti řídí svoje pracovní skupiny a jsou zodpovědní za svoje programové body, rozpracovávají svůj programový
bod, sledují danou oblast, informují veřejnost, odpovídají na odborné otázky jménem strany, zpracovávají návrhy
stanovisek strany k dokumentům projednávaným v Senátu ve své působnosti.
Republikové předsednictvo je statutárním a výkonným orgánem Pirátské strany, má všeobecnou odpovědnost za
stranu a za politické záležitosti mezi zasedáními republikového výboru, ukládá úkoly odborům v rámci jejich
působnosti.
Celostátní fórum je nejvyšším orgánem strany. Celostátního fóra se podle možností účastní každý člen strany.
● Volí a odvolává republikové předsednictvo, volené členy republikového výboru, členy komisí a vedoucí odborů.
● Zřizuje a ruší komise a odbory a schvaluje změny stanov.
● Projednává a schvaluje výroční zprávu předsedy strany, výroční finanční zprávu.
● Mimořádně přezkoumává pravomocné rozhodnutí jiného orgánu strany.

Jedním z nejdůležitějších fór je Vnitrostranická diskuse, kde probíhají diskuse na různá témata. Do diskusí se může
zapojit každý. Nicméně neměl by zapomínat, že jeho příspěvek budou číst stovky dalších uživatelů, kteří na něj budou
mít další připomínky nebo jej mohou pochopit úplně jinak. Pokud někdo nesnese někdy poněkud drsnou kritiku a
nevydrží neodpovědět ve stejném duchu vetšinou to vyvolá hádku tzv. flame. Hádky vznikají i v jiných částech fóra
avšak Vnitrostranická diskuse je jimi nejvíce postižena. Co člověk to názor. Proto doporučuji nejdříve pročíst pár
vláken, aby jsi pochopil co může být spouštěčem flame a hlavně, kteří uživatelé se hádek účastní (většinou jsou to ti
stejní) a na ně pak nereagovat a nenechat se rozhodit. Pokud už se nějaká taková hádka rozjede, již raději do vlákna
nepřispívej, pokud přeci jen cítíš potřebu se vyjádřit je lepší vyčkat do uklidnění situace. Je to takový test tvojí
odolnosti.

Celostátní Fórum Zde probíhají jednání všech členů Pirátské strany. Podněty, volby, schvalování, odvolávání
apod.

Závěrem:
Nenech se odradit někdy nepřátelsky vypadajícím prostředím fóra, slouží k diskusi hlasování a ke koordinaci některých
aktivit. Není ovšem střed dění Pirátů. Lidé se scházejí na schůzích a na různých dalších aktivitách Pirátů. Vyber si mezi
nimi ty, kteří ti sednou. Komunikuj ať prostředím fóra, po sociálních sítích, emailem (každý člen má email ve formátu
jméno.příjmení@pirati.cz), po komunikačních programech, telefonicky a hlavně osobním setkáním. Jen tak tě činnost
v Pirátech bude bavit. Chovej se ke všem s úctou a občas poděkuj.
Užívej fórum ve zdraví a nenech se odradit nezdary. Tvůj průvodce nováčka ti všechny tvé otázky zodpoví.
Personální odbor

