
Buddy program
Vize projektu
Poskytnout podporu a zapojení nováčkům do nelehkých začátků u Pirátů skrze přátelskou komunikaci,
setkávání, a učení se principům strany společně se buddym (členka/člen/RegP). Výsledkem zapojování
nováčků je obohacování nejen jich samotných, ale i strany jako celku.

prvotní Definice pojmů

“Realizace ve straně”

- Vzájemně benefiční zapojení člověka do chodu a fungování strany
- Lidé s politickými ambicemi - > mají příležitost je naplnit a strana dostává kvalitní kandidáty
- Dobrovolníci -> mají možnost smysluplně a efektivně pomáhat

“Nováček”

- Člověk, který se chce realizovat ve straně, ať už jako politik, dobrovolník nebo dodavatel
- Málokdo spadá čistě do jedné ze zmíněných škatulek
- Přišel s Piráty do kontaktu a projevil zájem se nějak zapojit
- Může to být člen, příznivec, nebo úplný cizinec
- Předpokládáme, že se minimálně příznivcem plánuje stát

Základní Axiomy
- Pro realizaci nováčka ve straně existují překážky
- Z realizace nováčka strana benefituje
- Některé překážky jsou potřebné, některé jsou nezbytné, a některé jsou sporné
- Existence nepotřebných překážek stranu poškozuje

Jakým překážkám nováček obvykle čelí?

Znalostní

- Procesy a postupy (hlasovací systémy, členské podněty, schůze, expertní týmy)
- Pravidla a řády (jednací řád celostátního fóra, organizační řád)
- Pojmy a zkratky (RP, RV, CF, KF, MS , KET, …)
- Organizace a orgány (Kdo je komu nadřazený, kdo je na kom nezávislý, kdo volí koho)

“Pomocí buddy programu chceme eliminovat nepotřebné překážky
stojící v plné realizaci nováčka ve straně”
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Dovednostní

- Naplňování demokratického minima
- Používání systémů (fórum/jitsi/zulip/helios)
- Dovednosti týkající se samotné činnosti strany: politické, mediální, komunikační, expertní, ...

Společenské

- Vysoce specifická pirátská kultura
- Obecné překážky nového člověka v uzavřeném společenství

Co s tím ?
S některými těmi překážkami nemůžeme nic dělat (například nechceme snižovat požadavky na
deminimum), ale s mnohé můžeme usnadnit (například poznávání pirátské kultury).

Znalostní -> vysvětlit a ukázat
Dovednostní -> poradit a pomoci
Společenské -> přizvat a popostrčit

Propojování nováčky s buddy

Na základě vzájemného souhlasu jsou nováčci propojeni s členkou/členem či příznivkyní/příznivcem,
kteří budou jejich odrazovým můstkem do pirátského moře schůze, procesy a mimořádné události. Není
striktně definován rozsah odpovědností a předpokládané práce, protože každý člověk vyžaduje
individuální přístup. Z tohoto důvodu je úspěšnost buddy programu těžce měřitelná. Předpokládá se, že
jsou dvojice tvořeny na základě společných zájmů, či “sednutí si”.

definice pojmů

“Nováček”

- Nováček zapojený do buddy programu

“Buddy”

- Služebně starší člen zapojený do buddy programu
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“Buddy koordinátor”

- předsednictvem pověřený člověk, který vede evidenci existujících dvojic,  vytváří  nové.
V rozumných intervalech se získává zpětnou vazbu na průběh propojení.

Jak probíhá propojování buddies s nováčky:

- Buddy program respektuje subsidiaritu, každé MS má možnost propojovat nováčky s buddies a
rozdělovat je dle jejich konkrétních potřeb a kritérii. V takovém případě krajští koordinátoři
pouze poskytují support v rozsahu, které MS bude chtít, vždy však sbírají zpětnou vazbu od
nováčků a buddies z důvodu evidenc. Pokud MS nemá zájem propojovat nováčky s buddies dle
svých kritérii, mohou tuto funkci vykonávat koordinátoři. V takovém případě drží celý proces
koordinátoři kraje a MS může zastávat poradní hlas v konkrétních propojování .

Získávání buddies
- Buddy koordinátor pooluje a eviduje buddies, kteří vyjádření ochotu se zapojit, například na

schůzi, či ve vlákně například na fóru. Po získání buddies propojuje nováčky, kteří o buddy
program projeví zájem.

Zpětná vazba

- Zpětná vazba bude probíhat pomocí krátkých reportů. Dohromady 3x od buddies. První po 15,
druhý po 45 a třetí po 90 dnech od propojení. Krajský koordinátor bude posílat mailovou výzvu k
vyplnění reportu. Buddy si nebude muset hlídat termíny.

- Nováčka se na zpětnou vazbu zeptáme po 45 dnech od propojení. Jestli mu vše vyhovuje, jak
vnímá svoje zapojení..

- Report pro buddyho: https://forms.gle/3KfBfTRMqFUMMfrz5
- Report pro nováčka: https://forms.gle/muKKmryWKGCQDQzC9

Co je součástí buddy programu
- Vzájemný souhlas obou stran
- Přístup založený na empatii, solidaritě a lidském přístupu
- Podpora sebevzdělávání a seberozvoje

https://forms.gle/3KfBfTRMqFUMMfrz5
https://forms.gle/muKKmryWKGCQDQzC9
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CO NENÍ SOUČÁSTÍ buddy systému
- Řešení přínosu nebo případné nebezpečnosti pro stranu.

Slabé stránky buddy systému
- Hůře měřitelná úspěšnost projektu, protože i úspěšný buddy program může skončit tím, že

člověk zjistí že strana není pro něj.

Rizika
- Potenciálně nevhodné chování ze strany buddies, ale i nováčků. V případě nastání takové

situace je nutné okamžité informování krajských koordinátorů, kteří mohou situaci dále řešit!

Best practice - jak být dobrý buddy
- Ví nováček o všech blížících se schůzích relevantních orgánů nebo jiných akcích?

- Pozvi ho nebo mu připomeň schůzi KS, MS, nebo třeba i zajímavý KET
- Bude nějaká zajímavá akce? - zjisti jestli o ní nováček ví, a klidně mu ji nabídni
- Po akci se ho zeptej, jaký z toho má pocit nebo jestli ho k tomu napadají nějaké

relevantní myšlenky. Zejména když řešíme přístupnost Pirátů, tak je takováto zpětná
vazba velmi cenná.

- Orientuje se nováček v tom, co se zrovna řeší v pirátech za zajímavé téma?
- Zeptej se ho jestli má názor či otázky ke celostátně řešeným tématům
- Zeptej se ho, jestli má nějaký názor na něco co se řeší aktuálně řeší na Praze
- Nováček bude rád, když bude v obraze, i když třeba ještě nemá volební právo

- Dějou se nějaké volby nebo výběrko, kam by se tvůj buddy mohl přihlásit?
- Hecni ho, i neúspěšná kandidatura je hodnotná politická zkušenost, nízká sebedůvěra je

překážka, kterou s radostí společně překonávejme
- Jestli má nováček kompetence na nějakou konkrétní pozici, pobídni ho i do výběrka.

Tady ale netlačit.

- Stala se nějaká zvláštní procedurálně složitá věc, nad kterou i starší Piráti lámou hlavou?
- Jestli tvého nováčka zajímá, vysvětli mu co se stalo a proč se to tak muselo stát
- Silná fungující vnitřní demokracie je naše silná stránka, a musíme se aktivně snažit, aby

se nezdála jenom jako zbytečně složitá byrokracie, které by nebyla, kdyby to někdo
“prostě rozhodl”
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Pravděpodobně se tě občas příslušný člen PMS optá, jak hodnotíš tvé dosavadní propojení s nováčkem,
jestli ti přijde že to dosud funguje, a jestli v tom má smysl pokračovat.

-

Dosavadní zkušenost MS ČB k únoru 2021 (tj po zhruba roce fungování)
- Za rok 2020 bylo do buddy programu zapojeno 10 nováčků dohromady ke 4 starým buddy
- Z 10 zapojených nováčků jsou

- 3 zapojeni hodně = chodí pravidelně na schůze/jsou členové strany/dělají netriviální
dobrovolnickou práci atd…

- 2 zapojeni částečně = občas chodí na schůze/občas se zapojují do konverzace na
zulipu/občas se zapojí do nějaké práce

- 5 se nepodařilo zapojit
- Po nějakém třičtvrtě roce šel dotazník všem zapojeným, z nichž ho vyplnilo 7 z účastníků a a

všichni tvrdili, že toho programu nějak využili a že jim přijde smysluplný
-


