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Nápověda
Komu adresovat mé podání?
orgán

úkoly

administrativní odbor

změny na fóru, loginů, funkcí, oblastních sdružení

finanční odbor

žádosti o proplacení, rozpočty

mediální odbor

návrhy na vydávání tiskových zpráv, stanovisek, propagační
materiály, objednávky a mediální výstupy

technický odbor

vytvoření krajského webu, technická správa systémů

personální odbor

školení, vedení nováčků

republikové předsednictvo

výdaje celostátního vedení nad 5 000 Kč

republikový výbor

změny předpisů a výdaje celostátního vedení nad 50 000 Kč

kontrolní komise

stížnosti na nekalé jednání (řešte nejprve s danou osobou)

rozhodčí komise

otázka na výklad předpisů a návrhy na změnu stanov

Použití podatelny
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Vítejte v nové podatelně Pirátské strany!
Podatelna je místo pro kontaktování jednotlivých týmů, zasílání žádostí a návrhů, nabídky pomoci a zpětnou vazbu.
Před novým podáním si prosím prohlédněte nápovědu a přihlaste se svými údaji z fóra
button.png
Založte nové podání kliknutím na odkaz Nové podání níže!

Celostátní vedení Pirátů
Zodpovědný tým

Nové podání

Seznam kompetencí

Seznam podání

Správce podatelny

Republikové
předsednictvo

nové podání

seznam kompetencí

seznam podání

Elizabet Kovačeva, 778
702 242

V případě prodlevy delší než 2 dny kontaktujte prosím:
Celostátní vedení: administrativa • finance • média • technika • personalistika • zahraničí
[republikové předsednictvo][rp] • republikový výbor • kontrolní komise • otázky na výklad předpisů • ostatní
Krajské vedení: Praha • Střední Čechy • Ústecko • Hradecko • Jižní Čechy • Jižní Morava • Olomoucko

3. Sledujte svoje podání
V sekci Můj účet si nastavte upozornění e-mailem
Zobrazte si všechna svá podání
Sledujte všechna podání a jednotlivé podatelny

08.05.2021

3/7

Týmy, do kterých se můžete přidat
Ahoj lidi, pojďte se zapojit do některého týmu

Jak můžeš pomoci
1) Požádej o členství ve skupině, kde můžeš pomáhat:
Pirátská kampaň – hlavní skupina pro všechny, kdo chtějí pomoct ve volební kampani
Akční tým – pořádá mítingy, průvody, demonstrace a jiné veřejné akce
Parlamentní tým – připravuje volební program, připravuje stanoviska k návrhům v Senátu a podporuje stínovou vládu
Pirátská kampaň online – propaguje nás na sociálních sítích
Videotým – točí videa na youtube a pomáhá s televizním spotem
Personální odbor – stará se o členy, příznivce, dobrovolníky a placené lidi
Technický odbor – programuje, spravuje aplikace a řeší servery
Zahraniční odbor – organizuje mezinárodní akce, stará se o dobrovolníky ze zahraničí
2) Požádej o členství ve skupině pro kraj, kde žiješ:
Piráti Praha
Piráti Plzeňský kraj
Piráti Moravskoslezský kraj
Piráti Jihočeský kraj
2a) Komunitní stránky oblastních sdružení:
Piráti Plzeň
Piráti Českobudějovicko + komunální tým České Budějovice

Další skupiny
Následující skupiny jsou buď málo akční nebo jsou pro úzký okruh lidí, ale třeba se vám na ně bude odkaz hodit
Piráti diskutéři – diskutuje pod články na zpravodajských portálech
Hrajeme svobodnou hudbu – šíří volně dostupnou hudbu mezi lidi
Mediální odbor – připravuje oficiální tiskové zprávy, reakce a stanoviska jménem Pirátské strany
Pirátské listy – připravuje články na Pirátské listy
Pirátští zastupitelé – sdílení informací a know-how mezi zastupiteli
Republikové předsednictvo – vede stranu a řeší celostátní problémy
Volební štáb – plánuje a realizuje volební kampaň
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Vítejte v podatelně Pirátské strany!
Podatelna je místo pro kontaktování jednotlivých týmů, zasílání žádostí a návrhů, nabídky pomoci a zpětnou vazbu

1. Přihlaste se
Před novým podáním si prosím prohlédněte nápovědu a přihlaste se svými údaji z fóra
button.png

2. Odešlete nové podání
Založte nové podání kliknutím na některý odkaz níže!
Celostátní vedení: administrativa • finance • média • technika • zapojení do strany • zahraničí • právní tým • kancelář strany obecně
republikové předsednictvo (podněty strategickému týmu) • republikový výbor (hlášení volebních věcí)• kontrolní komise • otázky na výklad předpisů •
ostatní (včetně podatelny CF)
Projekty PaRo: podat přihlášku
Zastupitelé: poslanecký klub • europoslanecký klub
Krajské vedení: Praha • Střední Čechy • Ústecko • Karlovarsko • Plzeňsko • Liberecko • Královéhradecko • Pardubicko • Jižní Čechy • Vysočina •
Jižní Morava • Olomoucko • Zlínsko • Moravskoslezsko

3. Sledujte svoje podání
V sekci Můj účet si nastavte upozornění e-mailem
Zobrazte si všechna svá podání
Sledujte všechna podání a jednotlivé podatelny
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Sledování všech podatelen
Všechna podání

Podatelny celostátních orgánů
administrativní odbor • mediální odbor • technický odbor • personální odbor • zahraniční odbor • finanční tým • právní tým
republikové předsednictvo • republikový výbor • kontrolní komise • otázky na výklad předpisů • ostatní

Zastupitelé
poslanecký klub • europoslanecký klub
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