
  

Piráti do Parlamentu

Krajský plán pro rok 2017
Piráti na Vysočině



  

Jaké si stanovíme cíle?

Jak jich dosáhneme?

Kdo nám může pomoci?

Jak konkrétně nám může pomoci?

2017 = volební rok
veřejně prospěšné aktivity
Piráti do Parlamentu ČR



  

O co nám jde (cíle)

Dostat Piráty do Parlamentu.

Minimálně 5% (13102 voličů na Vysočině) 

Zábava

Zkušenosti

Dílčí krajské cíle
20 členů (aspoň půlka aktivních), funkční předsednictvo, lídr – osobnost a pná 
kandidátka PSP, 10 aktivních dobrovolníků (nečleni) a jejich smysluplné zapojení, 
neanonymní kontakty na média, mít komu posílat pravidelný newsletter ...

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yMd_tV1d3icljmXvzeq6bUmTZSm6vw3azZN93g2bHJY/edit#gid=0


  

Pravidelná činnost kraje

Veřejné schůze – měsíčně 
Mumble krajského předsednictva – 14 dní
Stanovisko ke krajské politice – 2 měsíce
Svodka/newsletter – měsíčně

Pravidelná setkání volebního štábu Vysočiny



  

Primární volby

● Lídr kraje – do konce ledna
● 2. - 4. místo – do konce února
● 5 – 20. místo – do konce března

Chceš kandidovat? Přihlas se:

https://forum.pirati.cz/vysocina-f84/topic35438.html

https://forum.pirati.cz/vysocina-f84/topic35438.html


  

Kampaň

Začneme v dubnu .

V dubnu a září vyjdou celostátní pirátské noviny.

Budeme mít i pirátské noviny o naší činnosti.

Propagace od května?

Rozdělit si kraj na oblasti, kampaň na ostro, petiční 
stánky, mítinky, diskuzní setkání … 

Co nás napadne... Sestavíme volební štáb kraje. A 
budeme řešit..



  

Pirátské noviny kraje

● Máme 20.400,- Kč z participativního rozpočtování. 
Zbytek budeme financovat z rozpočtu.

● Chceme 20.000 výtisků, do konce ledna.
● V květnu musí být hotovo. Vytisknuto. 

Proplaceno. 
● Rozdávat průběžně po celém kraji.
● Pomoct můžeš s texty, sázením, grafikou, 

organizačně … 



  

Co k tomu potřebujeme? 

● Tebe (připoj se)
● Vyladěný a schválený rozpočet – bez něj je 

plán k ničemu
● Volební štáb - dobrý plán 

https://www.pirati.cz/regiony/vysocina/pripoj-se


  

Nápady na akce

Pořádat celostátní fórum na Vysočině.

Ukliďte Česko 8.4.2014.

Založit petici – téma?

Krajská konference – téma? 

Festival svobodného filmu – svobodná kultura.

Vyosení.

Kryptopárty.

Otevřený kraj.

Piráti do hospod (celostátní aktivita).



  

Piráti do hospod

Hospodská setkání, která slouží jako sociologický 
průzkum.

Můžeš se zapojit. Vyplň dotazník a mrkni na video. 
Ostatní pak probereš s koordinátorkou kraje, Míšou.

Dotazník.

Video

Pokud jsi s někým udělal rozhovor, zapiš vše do 
formuláře. Začni rodinou, přáteli, známými. Procvičíš se 
a třeba se dozvíš zajímavé věci. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOxVGqNtay2rjvn1hMIl-m5pmkQQRVu8k90a1dFkwL8EZS7Q/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=VpGdEP1mJq4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdicFI0D57kjFB2XUlzU-TgkTydV905bwdni3O3l1pBRskBIQ/viewform


  

Říjen 2017

20. - 21. října volby do PSP



  

Děkujeme za pozornost. 
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