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Poznámka

Vše jasné na první dobrou, vím
přesně co mám dělat a na co

klikat - super! Vyhledávání
funguje z Googlu i Seznamu,

což je taky fajn.

Registrace je snadná, vše
fuguje rychle, jdu po jasné

cestě a vím co dělat.

Příležitosti
ke zlepšení

Vše super, nenapadá mě co
zlepšit :)

Nevím, jestli a kdy se mi někdo
ozve - super by byl automatický

mail, který mi řekne další
kroky a kdy se stanou.

1

Onboarding

forum.pirati.cz
lide.pirati.cz
Osobní registrace
příznivcem 

Telefonát
s koordinátorkou
První schůze

Telefonát s koordinátorkou
probíhá skvěle, můžu se na

cokoliv zeptat a dostanu nějaký
vhled do toho, co se bude dít.

 
Na následné schůzi ale pak

nevím, co se bude dít, případně
co mám dělat já.

 
Po schůzi nevím, jaké jsou další
kroky - co mám dělat, abych se
zapojil do nějaké oblasti, jak se

můžu dál účastnit dění v
Pirátské straně a co mám dělat,

abych se stal registrovaným
příznivcem.

Nevím, že existuje několik
pirátských systémů (lidé a

forum) a není mi jasné, že se
musím registrovat jak do Lidí,

tak do Fora, abych se stal
příznivcem v daném MS.

 
V průběhu hovorů s piráty
zaznívá hodně zkratek, až
později se dozvídám, že

existuje slovníček.
 

Stala se mi situace, kdy jsem se
do nalodění a do lide.pirati
registroval pod jinými údaji

(mám špatnou paměť :) ). To
způsobí technický problém,

který mi znemožní se do
lide.pirati dostat.

 
Na začátku nevím, že bude

potřeba registrovat si občanku.
Pro mě osobně je to v pohodě,
ale pro další lidi by mohlo být
užitečné vědět, jak se bude s
osobními údaji dál nakládat.

Pokud se na schůzi objeví
nováček, bylo by super uvést ho

hned ze startu do dění, aby
věděl, co může očekávat.

 
 

Po první schůzi by nováček
mohl dostat materiál s

popisem toho, jaké budou další
kroky a jak se může dál zapojit
(mít například template, který si
budou jednotlivá MS upravovat

podle sebe)
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Bylo by skvělé, pokud by si s
nováčkem někdo na 30-60

minut sednul, osobně s ním
prošel registraci a pak mu

pomohl připravit "plán rozvoje"
- jak se může angažovat u
pirátů a jaké pro to musí
podniknout další kroky.

 
 

Pro lepší orientaci nováčkům
pomůže mít hned od začátku k

dispozici slovníček zkratek
(KODO, MS, PiCE, atp.)

1

2


