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Masswise Movement - Múdrosť masového hnutia
             Taktická príručka pre komunitárnych koordinátorov

Aktivistická organizácia formou samoorganizácie anonymného hnutia  

Počas aktivistickej práce počujeme pomerne časté a pritom úplne logické argumenty, prečo sa ľudia nechcú
priamo  občiansko-aktivistický  alebo  politicky  angažovať?  Ich  argumenty  spočívajú  v  tom,  že  cítia  nielen
potenciálne, ale aj reálne oprávnené obavy z verejnej diskreditácie alebo rôznych iných foriem útokov na ich
osoby alebo rodiny. Preto bolo potrebné vyvinúť model  anonymnej  organizácie  hnutia  aktivistov,  ktorý by
eliminoval takéto rizika na únosne minimum. Pripomíname v úvode, že táto príručka je primárne určená pre
koordinátorov, nie pre širokú verejnosť, hoci sa vôbec nejedná o utajovaný dokument. Ale rozsah a náročnosť
príručky by odvádzal pozornosť od aktivistickej práce v hnutí o ktorú prioritne ide. Preto rozhodne nebudú mať
žiaden zmysel ďalšie filozofické diskusie o nej v zmysle prečo to nemohlo fungovať?

Koordinátori  pri vytváraní  alternatívnej  organizácie  práce  hnutia  anonymných  aktivistov  môžete  nájsť
inšpiráciu v prírode napr.   u rojov hmyzu  termitov,  mravcov, kŕdľov vtákov, hejn rýb, rojov kobyliek, os,
včiel,...  .   Spomenuté  včely  majú  veľa medu nie  preto,  že  sú  včeľou matkou "kráľovnou" monarchistický
totalitne riadené,  ale  pretože  kooperujú  ako samoorganizované  roje  s vlastnou  „tajomnou“  kolektívnou
inteligenciou. Podobnú kolektívnu kooperačnú inteligenciu môžeme pozorovať u rojov hmyzu, napr. mravcov, 
kobyliek, os, ale aj kŕdľov vtákov, napr. škorcov, lastovičiek pri odlete, ale aj u státisícových hejn rýb a pod.
Uvedomte si,  že  žiadna lokálna komunita nie je je a ani nemôže byť centrálne riadená komúnou generálneho
štábu. Pretože lokálne podmienky sa výrazne líšia a takisto aj mentality aktérov akcie. To však nevylučuje
spoločnú koordináciu. Práve naopak je nevyhnutná najmä vtedy ak sa jedná o spoločný, či verejne prospešný
zaujem. Zmyslom ich vnútornej organizácie nie je hrubá sila v zmysle Hobsoho „homo, homini lupus” (človek
k človeku  vlkom)   ako jediného  zdroja  centralizovanej  autority,  kde  najsilnejší  jedinci  dosahujú  úspech  a
prospech v neľútostnom sociáldarwinovskom zápase o prežitie,  kde sa človek k človeku stáva nenásytným
vlkom.  Zaniká  takto  pospolitostná  družnosť  a  súdržnosť, rozvíjajúca sa  tvorivosť  a  iniciatíva. V týchto
prípadoch, ak je centralizované riadenie vodcom hejna (komunity) tak je to veľmi ťažko predstaviteľné a ešte
oveľa ťažšie  psychologický, sociologický a najnä  komunikačne realizovateľné. Najmä vtedy,  ak by to mal
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jednotlivec - vodca riadiť bez tlup miestnych drábov a ich násilia a obrovského množstva peňazí?   Viete si
predstaviť komunikačne autokratický zvládnuť  centralizovane riadený napr. odlet lastovičiek na juh na konci
leta  z celej  strednej  Európy?  Pravdepodobne asi  veľmi  ťažko alebo  skôr  vôbec  nie. Tento  tajomný model
kolektívnej  „hejnovej,  resp.  kŕdľovej  ” tzn.  komunitnej  múdrosti  je  pomerne  ľahko  aplikovateľný  aj  na
decentralizované  samoorganizované  riadenie  anonymného  hnutia  s  "tajomnou"  kolektívnou  synergickou
inteligenciou. Spoločenské zriadenie, ktoré  nejaký  pokrok boli takmer vždy dielom pospolitosti a z pravidla
nastával paralelne popri vládnucej autorite alebo dokonca konajúcej proti jej zámerom. Hýbateľom dejín nie je
„hrdinské”  podrobenie  si  všetkých  ostatných  pod  jedinu  hegemnostickú  autoritu,  ale  doteraz  zaznávaný  a
prehliadaný činiteľ vzájomnosti. Evolučný pokrok má svoju oporu vo vzájomnosti a v pospolitosti, kým zápas o
nadvládu má vo vnútri druhov, (ale aj národov) regresívny charakter. Vzájomná pomoc v rámci pospolitosti má
obrovský význam v medzidruhovom zápase, ale boj v rámci toho istého druhu pôsobí úplne kontraproduktívne.
(P.  Kropotkin,  Pospolitosť,  s.  15  a  nn.)  Preto  aktivisti,  ak majú byť  efektívni,  tak  by  mali  byť  podobne
samoorganizovaní do pospolitosti, ako to vidíme prípade mravenísk mravcov, kŕdľov škorcov, lastovičiek alebo
rojov včiel,  ós,  kobyliek  a  pod.  Práve  tu  analogický  vidíme ten  najzásadnejší  rozpor  v  autokratickom
hierarchický  organizovanom  centralizovanom  byrokratickom  komunistickým  myslením  a  ich  neľútostnom
zápase o vodcovstvo prostredníctvom vnútrostraníckych bojov vo vnútri  komunistických elít!  Vzájomné sa
vyvražďovanie komunistických vodcov vo vykonštruovaných procesoch v počiatku 50-tých rokov, podobne
ako vnútrostranícke politické „normalizačné" čistky po roku 1968 v týchto vnútropolitických bojoch rozhodne
pôsobili dekadentne a regresívne. Rozhodne nie očistne, ako sa to propagandistický snažila víťazná boľševická
frakcia odprezentovať pre verejnosť. Túto fatálnu chybu tzv. očistných normalizácií pochopil doc. František
Čuba, ktorý princíp kolektívnej mysle využíval v družstevnom Agrokombináte JZD Slušovice. Toto družstvo
zamestnávalo  množstvo  na  slovo-vzatých  odborníkov  vyhodených  počas  normalizačných  čistiek  z  KSČ a
následne aj z THP riadiacich funkcií  odl roku 1969, len preto,  że neuznávali  sovietske totalitno-boľševické
videnie sveta, ktoré bolo presadzované Biľakom, Husákom a pod.

Vo  Švédsku  pred  desaťročím  tento  poznatok  kolektívnej  mysle  hnutia,  resp.  samorganizácie  anonymných
aktivistov  zaviedol  do  politickej  práce  zakladateľ  hnutia  pirátskych  strán  Rick  Falkvinge  pod  názvom
swarmwise  - múdrosť hejna.

Tato  príručka  koordinátorov  popisuje  mnohé  princípy  ”mass  movement  wise".  Tzn.  princípy
samoorganizácie   anonymného  masového  hnutia  pre  našu  Slovenskú,  resp.  Stredoeurópsku  a  najmä
Slovanskú mentalitu.. V úvode príručky si ozrejmíme sofistikovanú až takmer anarcho-komunistickú z dola
fungujúcu organizáciu hnutia anonymných aktivistov.  Jedná sa o decentralizované skupiny spolupracujúcich
dobrovoľníkov, ktoré navonok vypadajú, ako tradičná hierarchická organizácia. Pri jej zrode vždy stojí malá
centrálna skupinka iniciátorov hnutia, ktorá vytvorí kostru kontaktných ľudí. Tým sa umožní na spoločnom cieli
spolupracovať  veľkému množstvu dobrovoľníkov v  počtoch,  ktoré  pred  príchodom Internetu  vôbec  neboli
dosažiteľné. Táto príručka využíva predovšetkým princípy swarmwise popisované Rickom Falkvingom.. Ale
zároveň využíva komunitaristické skúsenosti Afričanov Muammara Al Kaddafího (Zelené knihy) a Českého
rodáka z Karlových Varov žijúceho v JAR Michaela Tellingera (Ubuntu), ktoré boli prispôsobené nielen pre
Slovenské ale minimálne Stredoeurópske politické pomery.

Práca v hnutí na princípoch „mass movement wise”, tzn. masovej samoorganizačnej múdrosti z dola,  vyžaduje
urobiť veľa vecí úplne opačne, ako sa to učí na typických obchodných a manažérskych školách. Musíte sa vzdať
kontroly  nad  svojou  značkou  a  jej  výlučnosťou.  Musíte  rozdávať  právomoci  do  tej  miery,  že  v  podstate
ktokoľvek bude môcť presadiť takmer ľubovoľné rozhodnutie pre celú organizáciu, ale len vtedy, ak to bude v



súlade s cieľmi hnutia. Až keď sa vzdáte kontroly, práve tej kontroly, ktorej sa organizácie a manažéri storočia
pevne  držali,  môžete  naplno  využívať  výhody  hejna.  Minimálne  pri  podobnej  hospodárnosti  a  bleskové
akcieschopnosti, akú mala oproti konkurencií švédska Pirátska strana. 

Táto  podrobnejšie  spracovaná  príručka  bude pre  vás  sprievodným manuálom,  ktorý  vás  naučí  postupy od
samotného  založenia  hnutia,  cez  jeho  rast  a  priebežnou  údržbu  až  po  dosiahnutia  vytýčených  výsledkov.
Nenájdete  tu len teórie  z psychológie a sociológie na ktorých stojí  sociálne inžinierstvo,  ale predovšetkým
skúsenosti a postupy, ktoré sa v praxi ukázali ako plne funkčné. Princípy swarmwise čiastočne využila aj Česká
Pirátska strana a dokázala byť treťou najúspešnejšou stranou v parlamentných voľbách v roku 2017. Len s 0,5
% stratou za druhou ODS a to aj napriek tomu, že ich ciele boli slniečkarsky egoistické a len do veľmi malej
miere spoločensky prospešné. V podstate boli veľmi podobné tým z Frankfurtskej školy liberálneho kultúrnemu
neomarxizmu. Ak tieto komunitárne princípy v ČR v praxi fungovali pre slniečkarske ciele, tak celkom určite
budú fungovať pre oveľa ušľachtilejšie ciele samorganizovaných slovenských komunít.

„Pôvodná kniha Ricka Falkvinga  Swarmwise (Múdrosť hejna, resp. kŕdľa, roja) opisuje úspešný príbeh, ako
jeden človek zo Švédska takmer sám skoncipoval a  dokázal vytvoriť globálny fenomén presadzujúci politické
zmeny v spoločnosti. Zároveň je toto taktický manuál   step by step (krok za krokom) ako aj vy môžete využiť
tajomnú inteligentnú energiu hejna (kŕdľa, roja) a nasmerovať jeho silu na svoje ciele. Pritom nehrá žiadnu
rolu, či sa snažíte zmeniť pravidlá hry v biznise, v politike alebo zásadnej zmene spoločenských noriem a pod.
Je  to  obzvlášť  výhodné,  keď  nemáte  takmer  žiadne peniaze  a máte  len  pomerne málo  času.  V  súčasnosti
Falkvinge píše pre CNN, Russia Today a Torrent Freak. Jeho osobný blog je na adrese: http://falkvinge.net“ 

Ako začať budovať anonymné masové hnutie na princípoch Masswise movement?

V úvode čestne prehlasujem, že nadväzujeme na pôvodné práce Ríša Petra Kropotkina, Švéda Ricka Falkvinga
a  Čecha  (žijúceho  v  Juhoafrickej  republike)  Michaela  Telkingera  a  vlastným  rozsiahlym  doplnením
prispôsobujem pre Slovenské komunitárne pomery.  Pravdepodobne túto remixovanú a   pripomienkovanú už
takmer 60 stranovú koordinátorsku príručku s postupne sa rozširujúcim obsahom nazvanú Masswise movement
čítate preto, lebo zrejme máte v hlave jeden alebo niekoľko provokatívnych nápadov a hľadáte spôsob ako by
ste  ich  mohli  efektívne  realizovať. V tejto  taktickej  príručke  Masswise  movement sú  Rickom Falkvingom
odporučeným remixom skombinované použiteľné časti  z jeho príručky Swarmwise pre Slovensko s aplikáciou
aj  pre  strednú  Európu.  Tie  boli  doplnené  o  nadobudnuté  poznatky  a  skúsenosti  z  nášho  prostredia,  s
prihliadnutím na kultúru a mentalitu Slovákov a západných Slovanov. Takto vytvorené hnutie môže až na malé
rozdiely fungovať v oblasti občianskeho aktivizmu, ale aj ako politické komunitárne hnutie. Taktiež je možné
tieto princípy použiť v hraničnej  krízovej situácií  na dôstojné prežitie ťažkého obdobia formou  vzájomnej
recipročno-solidárnej pomoci alebo bezprostrednej kooperácia takýchto hnutí na hrane platnej legislatívy za
mimoriadnej situácie. 

Príručka  je  určená  prioritne  pre  koordinátorov,  lebo  poskytuje  praktické  postupy  koordinátorskej  činnosti.
Takže  práve  tu  začína  tá  mravenčia,  nudná  a  zároveň  náročná  časť  s počiatočnou  realizáciou  hnutia  na
princípoch  Masswise  movement.  To  znamená  položenie  základov  pre  vytvorenie  hnutia  fungujúceho  na
prirodzených zákonitostiach, kde potrebujete samoorganizovať veľké množstvo zapojených ľudí. Samozrejme,
ktorých nemáte z čoho zaplatiť a navyše, ktorí nechcú riskovať svoje postavenie, zamestnanie, dobré meno a
pod. v prípade útokov zo strany ich ideologických nepriateľov a politických rivalov. 
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Vo všetkých masových „hnutiach“ ide na jednej strane o množstvo, rovnako ako v prírode u vtákov v kŕdli, u
rýb v hejne, u kobyliek, ós a včiel v roji. Ale na druhej strane najmä o sofistikovanú koordinovanú kooperáciu,
akú vidíme mravcov legionárov z amazonských pralesov. V elementárnej podstate ide o zdolanie protivníka
čírou  početnou  prevahou  skrze  lepšiu  schopnosť  organizácie  a účinné  nasmerovanie  energie  aktívnych
„dobrovoľníkov“ - aktivistov. 

Vďaka organizačnej a servisnej obratnosti na komunitárnych  princípoch Masswise movement môžete byť vždy
oveľa silnejší, ako vaši politickí protivníci, keď sa im kedykoľvek a kdekoľvek rozhodnete postaviť. Podobne
ako mravce premôžu protivníka svojou schopnosťou rýchlo nasmerovať a preskupiť svoju masovú komunitnú
lokálnu  početnú  prevahu  na  jediný problém,  ktorí  musia  zvládnuť v   príhodnej  chvíli.  Toto  je  teda  prvá
prekážka, ktorú musí prekonať váš nápad. Ak sa týka váš nápad dostatočného počtu ľudí a podarí sa ich dosť
nadchnúť,  aby  prispeli  k  prekonaniu  kritického  množstva.  Len  vtedy máte  veľký  predpoklad  byť  veľmi
úspešnými pri dosahovaní stanoveného cieľa. Položme si otázku: Je možné  toto kritické množstvo určiť? Ak
áno, tak koľko ľudí sa musí pridať, aby váš nápad uspel? Ako je vidieť,  aj tu začínajú byť trochu tradičné
prepočty.  Musíte  preto  pre  nápad  určiť  kritérium úspechu.  Aká  udalosť  predstavuje  úspech  a  čo  je  preto
potrebné urobiť? Aké sú kritéria,  aby váš  nápad,  resp.  vízia  masovo uspeli? Preto musí  váš  nápad spĺňať
nasledovné podmienky. Musí byť konkrétny, dosiahnuteľný, ambiciózny a zároveň musí ostatných nabádať k
masovej  účasti.  Týmto  je  povedané len  to,  že  ak  usilovne  premýšľate  nad tým ako okolo  svojho nápadu
zhromaždite hnutie  aktivistov,  tak  si  nerobte  starosti  s  propagáciou a  reklamou. Verejná  diskusia  formou
komunikácie na verejnosti a sociálnych sieťach je oveľa efektívnejšia než akákoľvek reklamná kampaň. Lenže
k  tomu  je  potrebné,  aby  váš  nápad,  respektíve  vaše  podanie  toho  nápadu  spĺňalo  vyššie  uvedené  štyri
podmienky. Preto, aby ste uspeli, tak z vášho nápadu musí byť naprosto zrejmé, že je jeho spoločenský cieľ: 1)
konkrétny, 2) dosiahnuteľný, 3) ambiciózny, 4) nabádajúci k účasti. 

Preto si ho rozanalyzujeme podľa opodstatnenosti jeho  potenciálnej „spoločenskej objednávky“ jednotlivých
súčasti stanoveného cieľa.

1) Konkrétnosť: Musíte zverejniť presný cieľ a jasný rozpis úloh, tak aby z nich bolo úplne zrejmé, kedy, kde a
ako ich plánujete splniť.
2)  Dosiahnuteľnosť:  Po  predstavení  svojho  odvážneho  cieľa  ho  musíte  prezentovať  ako  jednoznačne
splniteľný. Ak to pred vami ešte nikto nedokázal, získate pomyselné extra body.
3) Ambicióznosť: Musíte sa snažiť zmeniť celý svet k lepšiemu, alebo aspoň pre veľa ľudí výrazne uľahčiť a
zlepšiť život.
4) Nabádanie  verejnosti k  účasti:  Váš  nápad  musí  umožniť  zapojenie  všetkých  čitateľov,  divákov
a poslucháčov  (tzn.  potenciálnych  aktivistov),  ktorých  nápad  zaujme  hneď  potom,  ako  sa  dozvedia  o
prezentovanom projekte.  Oni si to musia uvedomiť hneď potom, ako sa oboznámia s týmto nápadom, resp.
víziou, že má pre nich zmysel spolu podieľať sa na tomto projekte. Pretože má v sebe zahrnuté všetky súčasti,
ktorými pomôžu zmeniť spoločnosť k lepšiemu.

Ak váš nápad v týchto štyroch principiálnych bodoch obstojí, tak vami iniciované masové hnutie anonymných
aktivistov -  Masswise movement vznikne spontánne, samé od seba a to celkom iste pomerne rýchlo, možno až,
veľmi rýchlo. Naopak, ak tieto štyri zložky nebudú dostatočne dobré, tak vám žiadna reklama, ani nablýskaná
pozlátka pozadia tlačoviek nepriláka armádu dobrovoľných aktivistov,  ktorú potrebujete  pre jeho realizáciu
stanoveného cieľa. Akonáhle k tomu dôjde, tak už zrazu nie ste sami, ale z ničoho nič sa k vám prihrnú stovky
ľudí, ktorí vám budú snažiť zo všetkých síl, čo najviac pomôcť s vašim projektom vo svojom voľnom čase.
Lenže  ich  pozornosť  nevydrží  dlho;  musíte  im obratom odpovedať.  Keď sa  im neozvete,  tak  len  pokrčia
ramenami a na váš projekt zase zabudnú, ani nie za dvadsaťštyri hodín. Preto, aby ste si tie stovky ľudí udržali,
musíte im ponúknuť nejaké záchytné miesto. Stačí niečo jednoduchého ako napríklad  registračná stránka



alebo fórum. Samozrejme toto záchytné miesto musí byť v prevádzke už v čase, keď sa lavína záujemcov ešte
len rozbieha.  Ako nevyhnutná a potrebná bude  automatická odpoveď na mail, ktorá súčasne bude odoslaná
okrem hlásiacemu sa aktivistovi, zároveň aj územne príslušnému regionálnemu koordinátorovi. V počiatkoch
vznikania hnutia musia byť minimálne tri záchytné miesta (pre západné Slovensko kraje: BA + TT a NT + TN;
stredné Slovensko kraje: BB a ZA; a východné Slovensko kraje : PO a KE).  V každom z nich budú odpovedať
na  emaily  po  dvaja  ľudia,  tak  ako je  to  tu  rozdelené.  Takže  v  úplnom začiatku  masového hnutia  postačí
koordinačný  tím  siedmich  aktivistov,  vrátane  iniciátora  hnutia.  Po  ustanovení  základnej  štruktúry  skeletu
(kostry) hnutia musíte prostredníctvom koordinátorov pre hnutie všetkým oznámiť, aby šli do svojej príslušnej
skupiny a zoznámili sa s ostatnými členmi. Povedzte im, nech sa navzájom medzi sebou predstavia a vyberú si
vedúceho koordinátora z celej skupiny. Zatiaľ môžete s kľudom vynechať inštrukcie, ako si vybrať vedúceho
koordinátora,  pretože  každá  skupina  aktivistov  si  vymyslí  vlastný  spôsob,  ktorý  bude legitímny  vo vnútri
príslušnej  skupiny a na ničom inom v tejto  chvíli  nezáleží.  Až si  skupiny  vyberajú svojich koordinačných
vedúcich  a  oznámia  vám  ich  mená,  tak  kontaktujte  osobne  týchto koordinátorov  skupín.  Kontaktujte  ich
minimálne cez telefón alebo skype video/audio hovor, ale ideálne je zájsť si s nimi na pivo alebo kávu, ak žijete
blízko seba. Predstavte sa im a trochu bližšie je spoznajte. Čoskoro s nimi budete blízko spolupracovať, takže
by ste ich mali bližšie spoznať podľa možností osobne ako ľudí a ako budúcich kolegov. Zároveň je potrebné
ich nechať, aby bližšie spoznali vás ako človeka a kolegu. 
Následne v  massmovementwise  musíte založiť na diskusnom fóre podsekcie, kde budú môcť koordinační
vedúci skupín diskutovať medzi sebou a s vami zakladateľmi. Ostatným zaregistrovaným aktivistom umožnite
túto sekciu čítať. Nesnažte sa nič tajiť, práve naopak nechajte ostatných sledovať postupný rast vášho hnutia
anonymných aktivistov. Tento proces bude trvať niekoľko dní až týždňov, ale takto naštartuje hnutie aktivistov
na všetkých úrovniach. Na jeho konci budete mať malé skupiny nadšených ľudí, ktorí sú k sebe názorovo a tiež
bydliskom blízko a majú legitímnych vedúcich koordinátorov, t.j. legitímnych aspoň z ich pohľadu, lebo si ich
vyberú spomedzi seba. Vy a dvadsaťpäť, až maximálne tridsať koordinačných poradných vedúcich vytvoríte
počiatočnú  organizačnú  štruktúru  riadiaceho  tímu,  tzn.   kostru  činne  kompetentných  koordinačných
„dôstojníkov“, tzn. kontaktných ľudí hnutia, na ktorých sa budú môcť obrátiť budúci anonymní aktivisti. Takto
vami vytvorená kostra koordinačných poradných „dôstojníkov“ dôkladne pokryje celý nielen geografický, ale aj
sekčne odborný priestor, ktorý chcete obsadiť. Uvedomte si, že postup je kontinuálny, tzn. tak ako pribúdajú
schopní a ochotní členovia, tak postupne rozširujte rozsah svojej činnosti.

Falkvinge píše:
„Za pár týždňov zistíte, že medzi seba a tých tridsať vedúcich budete musieť pridať ešte jednu medzivrstvu
dôstojníkov – koordinátorov. Pár potenciálnych koordinátorov stratí záujem a prestanú sa vám ozývať, ale vy si
to nevšímajte, pretože inak nezvládnete udržiavať prehľad o toľkých ľuďoch, ak sa vám sami neozývajú. Preto
ako bude hnutie rásť, tak budete medzi seba a tých cca tridsať ľudí potrebovať pridať ešte medzivrstvu piatich
alebo šiestich ľudí. Ale tým sa v tejto fáze netrápte - to je téma pre budúce obdobie, ktoré čaká vás až za pár
týždňov.”

Na Slovensku je situácia iná ako vo Švédsku, preto je potrebné pre výber koordinátorov použiť modifikáciu
konkurzu z dola na princípoch činnej  kompetencie  s  revitalizačnou schopnosťou.  Samozrejme ak si  hnutie
dokáže vygenerovať odborne a regionálne prirodzené koordinátorske autority, tak uprednostnite tento model
kreovania kostry hnutia.

Alternatívny konkurz regionálnych koordinátorov na princípe recipročnej činnej kompetencie.

Jedná sa o jednu z možnosti najmä ak vzniknú súboje a hádky o pozície vo vedení miestnych skupín. Vtedy je
veľmi vhodným riešením tzv.  činno kompetentné   „konkurzné“ samovýberové konanie,  ktoré sa zrealizuje



modifikovanou metódou Ing. arch. Jurajovej Michálekovej činnej kompetencie. 

Koordinačná kostra 

Aby formujúce hnutie sa nezmenilo na slizkého hada, tak potrebuje mať chrbticu, tzn. vytvorenú kostru z dola
od okrskov až po 25 regionálnych celkov. Z čoho vyplýva, že si budú na každej teritoriálnej  koordinačnej
územnosprávnej  úrovní  priamo  účastníci  konkurzu  samovyberať  tých  najschopnejších  z  najschopnejších
aktivistov, ktorí postúpia na úroveň vyššej koordinátorskej funkčnej teritoriálnej úrovne riadenia hnutia. Takto
budú z dola hore vybraní  kolegami za svojich činne kompetentných teritoriálnych koordinátorov na týchto
regionálnych úrovniach kooperácie:

Krajské / 9 koordinátorov - 7 VÚC + 2 za BB kraj budú dvaja koordinátori.

Regionálne / 25 koordinátorov - 7x 3 + za BB kraj budú 4 koordinátori

Obvodné /150 koordinátorov - za každý obvod 6 koordinátorov

Oblastné / 900 oblasti - za každú oblasť bude 6 okrskárov + ich oblastný koordinátor.

Okrskové  /  6300  okrskárov  si  konkurzom  na  princípe  činnej  kompetencie  vyberie  9000  oblastných
koordinátorov. 

Z  uvedeného  vyplýva,  že  na  obsadenie  cca  6000  okrskových  komisií  potrebujeme    z  aktivizovať  5400
okrskárov cez 900 oblastných koordinátorov. Tzn. že každý strediskový (oblastný) koordinátor spolupracuje v
akčnej šestke so šiestimi kolegami - okrskármi na miestnej úrovni, ktorí sú združení v miestnom akčnom klube.
Prostredníctvom nich  sa  zabezpečí  na  oblastnej  úrovní  zber  min.  21  hárkov  podpisov  po  20  podpisov  na
každom z nich. Taktiež sa zabezpečí prostredníctvom nich propagácia petičnej akcie v ich okrskoch. Počas
hlasovania  referende obsadenie  všetkých  okrskových komisií  za  petičný výbor.  Taktież  priebežná  kontrola
účasti  a  pri  sčítaní  referendových  hlasov  (napr.  odfotením  zápisníc)  Taktiež  ich  oznámenie  oblastnému
okrskárovi,  ktorý je  miestne  príslušný zabezpečiť  sumarizáciu  údajov na oblastnej  úrovní  a oznámenie  ich
príslušnému obvodnému koordinátorovi poverenému na sumarizáciu na obvodnej úrovní.

Organizácia konkurzu na výber koordinátorov

Organizátorom a zadávateľom konkurzu bude iniciátor konkurzu (top člen hnutia), alebo  koordinátor na o dva
stupne vyššej úrovní koordinácie vyššieho teritoriálneho celku. V prípade susedného teritória z pravidla v tom
istom kraji môže byť iniciátorom susedný vybraný koordinátor o úroveň vyššie.

Z pravidla by sa mali zúčastniť minimálne štyria uchádzači a maximálne 8. uchádzači výberového konkurzného
konania.  Ak  bude  uchádzačov  viac,  tak  sa  vylosovaním  rozdelia  do  viacerých  paralelných  výberových
konkurzov. Konkurzné konanie prebieha na princípe win/win, takže nikto neprehráva a druhý v poradí sa stáva
zastupujúcim náhradníkom víťaza konkurzu na koordinátora.  

Algoritmus výberové konania koordinátorov hnutia.

Výberové konania koordinátorov prebieha na princípe recipročnej  činnej kompetencie a uznania prirodzenej
autority z dola na hor, tzn. od oblastných až po krajských koordinátorov.

Prvotné úkony konkurzu 

Iniciátor konkurzu vyhlasuje  termín  a  miesto  konania  konkurzu, resp.  oznamuje  organizačné  a



komunikačné podmienky v prípade on line per rollam konkurzného výberu koordinátora a jeho zástupcu. 

Všetci zúčastnení uchádzači o post vyššieho koordinátora vypracujú projektový program v rozsahu jednej A4.
Ten v zalepenej obálke odovzdajú facilitátorovi a iniciátorovi konkurzného konania. V prípade konkurzu per
rollam  zašle  e-mailom  každý  účastník  konkurzu  najneskôr  hodinu  pred  dátumom  konkurzu  kompletný
vypracovaný projekt, čím sa súčasne aj prihlasuje do konkurzného konania u iniciátora a facilitátora. Počas
konkurzu už zúčastnení súťažiaci nemôžu dopĺňať ad hoc svoj projekt.
  
Facilitátor konkurzu koordinuje,  moderuje  ako  konferencier  a  mediátor  výberové  konanie  na  post
koordinatora vyššej úrovne a jeho zastupcu na nižšej úrovni (styčného dôstojníka) s patričnou dôstojnosťou a
úznaním prejavenou aktívnymi spolusúťažiacimi  na konkurze.

V  tomto  projekte  výstižne  popíšu  v  bodoch  na  2  stranách   formátu  A4  font  12  štandardného
formátovania  textu  vo  Worde alebo  PDF,  ktoré  môže doplniť  o  prezentačné  prílohy  (napr.  vzorový
petičný hárok, organizačná schéma, model organizacie kampane a jej financovania a pod.).  Prípustná je aj
power pointová prezentácia predkladaného projektu.
 
- ako chcú zabezpečiť koordináciu, propagáciu a motiváciu podriadených šiestich aktivistov, tak aby
pracovali  efektívne a  vzájomne kooperovali  nielen vo vertikálnej  (s koordinátormi)  aj  horizontálnej
rovine so šiestimi kolegami a tom istom teritoriálnom kooperačnom celku?
- ako chcú organizačne a logistický zabezpečiť,  čo najefektívnejšie koordinovaný zber alikvotného
počtu petičných hárkov (minimalne 21 po 20 podpisov / hárok?
- ako chcú zabezpečiť kontrolu petičných podpisov, aby boli vyplnené a podpísané správne?
- ako chcú zabezpečiť vytlačenie petičných hárkov ( min. 21 kusov petičných hárkov)
- ako chcú zabezpečiť koordináciu ochranu osobných údajov?
-  ako  chcú  zabezpečiť  paralelné  sčítavanie  hlasov  za  jednotlivé  otázky,  účasť  na  referende
informačnými technológiami - PC a mobilnou technikou?
- ako chcú zabezpečiť veľmi  propagáciu referenda pri minimálnych výdajoch a nákladoch?

Slovná a názorná prezentácia každého uchádzača o post koordinátora na vyššej úrovni bude  trvať max. 8
minút.  Iniciátor  a  facilitátor  kontrolujú  či  prezentácie  zodpovedajú  predloženým  projektom  jednotlivých
súťažiacich? V prípade vážnejšej odchylku facilitátor na to upozorní prezentujúcich súťažiacich, aby sa držali
predloženého projektu. Eventuálne doplnené nové veci sa neberú do hodnotenia.

Pripomienkovanie a obhajoba projektov 
Pripomienkovacie konanie k jednotlivým prezentáciam predložených projektov sa ku každému účastníkovi z
pravidla uskutoční v limite cca 10 minút. Tak aby celé pripomienkovacie konanie netrvalo dlhšie ako 40 minút
pri 4. súťažiacich, resp. 80. minút pri 8. súťažiacich.
Otázky môžu klásť si súťažiaci navzájom. Poradie a ich dĺžku určuje facilitátor. Taktiež otázky môžu položiť
písomne počas prezentacie alebo pred pripomienkovaním plénum alebo poslucháči (a diváci) pri per rollam
konkurze.

Vyhodnotenie konkurzu a váženým hlasovaním vybratie víťaza konkurzu
Hlavným  zámerom  každého  účastníka  prezentujúceho  a  obhajujúceho  svoj  projekt  je  presvedčiť  spolu



súťažiacich aby mu dali až tri hlasovacie žetóny (vážené hlasy). Pričom každý účastník konkurzu bude mať tri
žetóny, čo platí pri štyroch účastníkoch konkurzu. Súťažiaci  môžu dať v ľubovoľnom počte komukoľvek zo
zúčastnených činných účastníkov konkurzu aj trom po jednom, okrem seba, tzn. že sebe ich nemôže dať.
Počet hlasovacích žetónov bude vždy o jeden žetón menší ako je počet účastníkov konkurzu. Pričom súťažiaci
uchádzač  nemôže  dať  žetóny  sebe  ale  len  svojim  spolusúťažiacim  ako  ohodnotenie  presvedčivosti  a
realizovateľnosti nimi odprezentovaného projektu

Zástupcom koordinátora sa stáva ten, ktorý v konkurze skončí na druhom mieste na základe vzájomného
uznania projektu a osobnosti spolu hodnotiacich súťažiacich formou váženého hlasovania. Súčasne sa stáva
teritoriálnym hovorcom  akčnej šestky (A6) a aj poverenou styčnou a  komunikačnou osobou v teritoriálnej
akčnej šestky (A6). 

Iniciátor a facilitátor konkurzu majú právo nevyhlásiť víťaza. Taktiež iniciátor potom už nemôže ordinovať
do  funkcie  víťazného  koordinátora,  ak  sú  na  to  vážne  dôvody.  Nimi  môže  byť  dôvodné  podozrenie  z
dohodnutia  sa  súťažiacich  komu  dajú  svoje  žetóny,  ak  sa  u  víťaza  jedná  napr.  o  horšie  prípravenú,
prezentáciu a obhajobu projektu ako mali ostatní účastníci konkurzu. Alebo sa zistí zatajenie alebo uvedenie
nepravdivých  informácií  o  trestnoprávnej  bezúhonosti,  straníckej  príslušnosti  k  parlamentným  stranám  a
hnutiam atď

Prvá úloha hnutia aktivistov Masswise movement.

Až sa masové hnutie aktivistov usporiada do skupín podľa zemepisných oblastí, musia okamžite dostať prvú
náročnejšiu úlohu, ktorá im pomôže poriadne sa stmeliť. Keď ľuďom len poviete, aby navštevovali fórum a nič
ďalšie sa nebude diať, tak stratia záujem už behom týždňa. Sú to predsa ľudia, ktorí chceli v hnutí aktivistov
vlastnoručnou prácou pomôcť k úspechu celému vznikajúcemu hnutiu. Takže, aby sa celá organizácia upevnila
tak, im treba s podporou koordinátorov zadať konkrétne prospešnú úlohu, na ktorej budú môcť začať okamžite
pracovať. 
(V prípade  švédskej  Pirátskej  strany  bolo  tou úlohou  nazbierať  od  občanov  2  000  podpisov  na  podporu
registrácie strany na príslušnom úrade. Musí to byť úloha, ktorá vyzerá náročne, ale dá sa zvládnuť so zhruba
stovkou ľudí.” V prípade SR je ich potrebných 10 tisíc s väčšou ako 25 % rezervou, tzn.  12 500 tisíc podpisov
petentov. V prípade podpory kandidatúry nezávislého prezidentského kandidáta je potrebných 15 000 podpisov
s podobnou cca 2500 podpisovou rezervou. Tzn. minimálne potrebujete cca 17 500 podpisov petentov.) Ako
ďalšia alternatíva môže byť vyzbieranie 100 tisíc podpisov na predloženie občianskeho návrhu zákona do NR
SR. 
Musí to byť úloha,  ktorá  zaistí  internú kooperačnú súťaž vyhráš/vyhrám (win/win),  kde vyhrajú všetci. To
znamená, že sa nejedná o rivalitu medzi týmito 25, ale maximálne 30 oblastnými skupinami. Preto to musí byť
úloha pri realizácií ktorej bude každému zrejmý prospech z jej splnenia pre celé hnutie aktivistov. V prípade
politickej strany (hnutia) každý chápe prospech z registrácie na príslušnom úrade. Preto si vy budete musieť
pripraviť podobnú úlohu, ktorá bude mať takýto nadregionálny cieľ. Tým zaistíte to, ako sa hnutie aktivistov
počas  približne  prvých  štyroch  týždňov  svojej  existencie  naučilo  spolupracovať,  zatiaľ  čo  bude
decentralizovane parciálne  riešiť  túto úlohu vo svojich  regiónoch. Celkový prehľad,  ako pokračuje plnenie
úlohy, by ste mali  pravidelne aktualizovať a to aspoň raz denne. Organizácia  v podobe hnutia aktivistov v
prvom rade nie je o nejakom byrokratickom posielaní  hlásení koordinátormi medzi políčkami organizačnej
schémy alebo hore vedeniu hnutia. Hnutie aktivistov sú ľudia, ktorí poznajú ďalších ľudí a rozhodli sa s vami
spolupracovať.  Preto  by  malo  byť  v  tejto  fáze  primárnym cieľom celej  vašej  činnosti  zoznamovanie  ľudí



navzájom.  Veďte  ľudí  k  tomu,  aby  sa  schádzali  a  jasne  všetkým  vysvetlite,  že  to  nemajú  byť  formálne
stretnutia. Za každú cenu sa vyhnite protokolárnym formálnym zasadnutiam. Naopak sa stretajte na pive, pizze,
káve alebo spoločenskej zábave. Zamerajte sa na vytváranie príležitostí pre ostatných spoznávať nových ľudí.
Až tieto stretnutia začnú prebiehať pravidelne, bude ešte dôležitejšie, aby sa na nich nováčikovia cítili vítaní.
Toho sa dá dosiahnuť napríklad tým, že sa na začiatku každého stretnutia postupne všetci krátko predstavia a
povedia o sebe nejakú maličkosť. Napr. tým, že sa predstavia  je zároveň pre nich výborná motivácia, aby sa
sami nielen predstavili, ale aby si stáli členovia zapamätali ich mená. Oblastný servisný koordinátor pre hnutie
bude musieť na každom stretnutí  venovať zvláštnu pozornosť nováčikom a na ďalšom stretnutí  ich osobne
privítať a oznámiť im, že má radosť z toho, že opäť prišli.  Celá organizácia sa skladá iba z medziľudských
vzťahov.  Za  každým,  keď  vzniknú  nové  vzťahy,  tak  sa  organizácie  rozrastie.  Tento  model  organickej
komunitárnej  samoorganizácie  je  vysoko efektívny,  ale  nenáročný na riadenie a na svoju činnosť potrebuje
minimum finančných zdrojov pri dodržaní uvedených zásad organizácie práce.

Ako sa vysporiadať s pozornosti chtivými exotmi v Masswise movement? 

Už keď vaše hnutie aktivistov dosiahne prvé úspechy, tak sa bude pár ľudí snažiť  k nemu pripojiť,  ale nie
pretože by sympatizovali s cieľmi hnutia, ale preto, že dychtia byť stredobodom pozornosti. Ďalším dôvodom
môže byť prospechársky oportunizmus, ktorý je podstatne nebezpečnejší  ako narcizmus.  Rastúca popularita
hnutia  aktivistov  im to  môže  zdanlivo  zabezpečiť  alebo minimálne  preto  vytvoriť  predpoklady.  Pretože  je
hnutie aktivistov otvorené, tak nemôžete takýchto ľudí udržať mimo a ani by ste sa o to nemali pokúšať. Ale
môžete im odoprieť priestor,  zdroje a príležitosti  pozornosti po ktorých tak veľmi bažia a túžia.  Môže byť
pomerne náročné ich spočiatku objaviť,  ale jedným ich spoločným znakom je to, že namiesto toho, aby sa
snažili budovať samotné hnutie aktivistov spolu s ľuďmi, ktorí ešte nie sú tak slávni, vyžadujú pozornosť od vás
osobne. Tiež zistíte, že uvažujú prevažne o svojom postavení v hierarchií, zatiaľ čo ostatní ľudia riešia hlavne
to, ako niečo urobiť, aby zmenili k lepšiemu krajinu v ktorej žijú. Pár obzvlášť prefíkaných ľudí bude v prvých
pár  týždňov  tvrdo  pracovať  na  dosiahnutí  cieľov  hnutia aktivistov  a  potom  zo  svojej  vybudovanej
dôveryhodnosti pre seba skúsi vyťažiť pozornosť po ktorej bažia. Keď sa toto stane, tak transparentnosť hnutia
aktivistov je tým najlepším možným liekom. Pretože títo ľudia typicky využívajú toho, že si ostatní neoverujú
skutočný priebeh udalostí, ktoré im niekto z exotov nahovoril. Môžete byť úplne pokojní, pretože kým hnutie
aktivistov zostane otvorené a transparentné tak, táto sorta ľudí ho nedokáže zneužiť k svojmu zviditeľneniu.
Nakoniec sa vždy odhalia a niekedy za dosť veľkého rámusu. Lebo tak, ako strom poznať po ovocí, resp. po
plodoch, tak aj človeka poznať nielen podľa rečí, ale najmä podľa výsledkov práce, ktorá po ňom zostane.

Ako hnutie aktivistov zorganizovať v Masswise movement? 

Aj keď sa  anonymné hnutie  aktivistov  Masswise  movement skladá  v  drvivej  väčšine  z  voľne  združených
aktivistov,  v jeho strede je koordinačná skupinka ľudí - kostra hnutia aktivistov,  ktorá vyžaduje o niečo
formálnejšie usporiadanie. Túto kostru je nevyhnutné vybudovať naozaj dôkladne. Pritom venovať pozornosť
na základe dostupným psychologických poznatkov o ľudskom skupinovom správaní. Bez skeletu (kostry) nemá
hnutie aktivistov žiadne jadro, okolo ktorého by sa mohli združovať anonymní aktivisti. 

Pri  budovaní  tejto  kostry kontaktných ľudí predovšetkým pôjde  o koordinačných a servisných dôstojníkov
hnutia. Preto musíte predovšetkým poznať limity veľkostí skupín, ktoré po dosiahnutí bránia ďalšiemu rastu.
Potrebné je rozdeliť skupiny, ktoré týchto kritických veľkostí dosiahnu do menších podskupín alebo na polovice
do  dvoch  skupín.  Ďalej  by  ste  mali  vedieť,  že  každá  organizácia  kopíruje  postupy  a  správanie  svojho
zakladateľa. To znamená, že hnutie aktivistov sa bude správať úplne rovnako ako vy, aj napriek neustálej snahe
ich naučiť slušnému správaniu.  Jediný spôsob, ako hnutie aktivistov prinútiť ku slušnému správaniu je byť
pre nich  príkladom, čo v praxi  znamená len to,  aby ste sa aj vy správali  slušne.  Organizované skupiny



aktivistov,  ktoré  tvoriaca  skelet  (tzn.  kostru)  hnutia  sa  bude  trochu  podobať  tradičnej  hierarchickej
organizácií. Lenže  je  potrebné  si  uvedomiť,  že  na  rozdiel  od  korporácií  alebo  iných  tradičných
hierarchických organizácií nie je úlohou tejto kostry zisk, direktívne ju riadiť alebo ovládať masy. Naopak
zmyslom a úlohou kostry hnutia je podporovať ostatných v 99 percentnej spontánnej, ale pritom čiastočne
riadenej organizácií hnutia anonymných aktivistov, kde si ľudia robia svoje vlastné rozhodnutia na základe
vami šírených hodnôt a stanovených cieľov. 

Anonymní aktivisti  sa na koordinačnú kostru sa obracajú len vtedy, ak potrebujú pomoc, rady, podporu
alebo zdroje na činnosť. Inak samoorganizácia hnutia v regiónoch a oblastiach prebieha z dola spontánnymi
iniaciatívami  v  súlade  s  cieľmi  hnutia. Avšak  nevyhnutne  potrebné  je  pochopiť  ľudskú  psychiku  pre
vybudovanie efektívnej kostry z hľadiska optimálnych veľkostí skupín a organizačných teórií.  V akejkoľvek
organizácii  si  môžete  ľahko všimnúť,  že  väčšie  pracovné skupiny ako sedem ľudí sa rozpadnú na dve
menšie skupiny alebo zaniknú z dôvodov vzájomných rozporoch. Existuje niekoľko teórií,  prečo k tomu
dochádza,  ale  podľa  najpopulárnejšej  teórie  to  súvisí  s  množstvom  úsilia,  ktoré  je  potrebné  vynaložiť  na
udržiavanie a starostlivosť o vzťahy v rámci pracovnej skupiny. Ukážeme si to na príklade.  V skupine dvoch
ľudí existuje len jeden vzťah, o ktorý sa dvojica musí starať. V skupine troch ľudí existujú tri vzťahy. Ale už
v skupine štyroch ľudí súčasne existuje (4 + 2 = 6) šesť vzťahov, čo predstavuje nárast o 50 %. V skupine
piatich ľudí naraz existuje (5 + 5 = 10) desať vzťahov, čiže nárast vzťahov o 100 % oproti základu. V skupine 6
ľudí už vidieť ďalší 50% nárast na 15 vzťahov, čiže sa zvýšil na 150% oproti predchádzajúcemu množstvu
vzťahov. Tento % nárast v zmysly vzájomných vzťahov každého s každým symbolizuje diagramový obrázok:

               

                                           Obrázok 1 Nárast vzájomných vzťahov

Ale  keď  veľkosť  obvodnej skupiny  zväčšíme  na  kritickú  hranicu  siedmich  ľudí,  skupina  bude  musieť
udržiavať  dvadsaťjeden medziľudských vzťahov,  čo predstavuje  100% nárast  vzťahov o 14 z  7  členného
základu. Preto sú efektívne a vzťahovo ešte  únosné šesť členné skupiny. Najmä z toho dôvodu, aby členovia
dvoch  kooperujúcich  3-4  členných  akčných  lokálnych buniek  hnutia  mohli  vzájomne  bezprostredne
spolupracovať  a  čo  najefektívnejšie  komunikovať a  to  každého s  každým.   Taa  aby  sa  neefektívne  a
kontraproduktívne   vytvárali  konkurenčné separátne  frakcie  na oblastnej  úrovní.  Ako je  z týchto  výpočtov
zrejmé, sociálne zložitosť skupiny narastá oveľa rýchlejšie ako samotná veľkosť skupiny. Od určitej veľkosti
skupina stráca efektivitu,  pretože musí  vyplytvať toľko úsilia  len na udržanie vnútorného súladu, že už
nezostanú sily na skutočnú prácu. Keď do skupiny pridáme ôsmeho člena tak sa počet vzťahov, ktoré treba
udržiavať zvýši  z  21 na 28 členov.  Takže pridaním ôsmeho člena vzrastie  pracovné kapacita  oproti  sedem
člennej skupine  o 14 percent, ale skupina bude musieť zároveň využiť  o 33 percent viac zo svojej spoločnej
pracovnej kapacity na svoju vlastnú údržbu, tzn. na udržiavanie 28 miesto 21 vzťahov, čo je už dosť vysoko
neefektívne. V tomto okamihu nastáva kritický bod, lebo prípadne po príchode deviateho člena sa skupina z



pravidla rozpadá. Lebo potom sa v 9 člennej skupine rieši len náročné vzájomné vzťahy, ktoré  odčerpávajú
takmer všetku energiu na udržanie skupiny pri riešení  sporov a intríg. 

 Z toho sociálno psychologického dôvodu je zrejmé, že kostru masového hnutia je potrebné vybudovať tak, aby
v ľubovoľnom úzkom rámci spolu bezprostredne spolupracovalo najviac sedem ľudí. Zariadime to klasicky
naplánovaním organizačnej schémy kostry tak, aby v ľubovoľnom rámci s nikým nespolupracovalo viac ako
šesť ľudí. To znamená, že  každá geografická oblasť (napr.  kraj, región (teritórium), oblasť  (mesto, obec,
mestská časť,  sídlisková štvrť  a pod.) sa v organizačnom diagrame musia deliť  na šesť,  maximálne sedem
menších oblastí, ktoré budú mať na starosti iní ľudia. Zatiaľ tomuto typu koordinačného „styčného dôstojníka“
hnutia  aktivistov  budeme  hovoriť  oblastný  koordinátor.  Môže  to  byť  krajský koordinátor,  regionálny
(teritoriálny) koordinátor,  obvodný  (miestny) koordinátor  (nezáleží  na  veľkosti  konkrétneho  obvodu),  ale
povinnosti bude mať v podstate vždy približne rovnaké. 

Spomeňte si, že sme vznikajúce hnutie aktivistov kvôli naštartovaniu  rozdelili podľa zemepisných oblastí a
výber obvodných vedúcich koordinátorov sme ponechali na samoorganizáciu. V každej zemepisnej oblasti
(okrem miestnej) budete mať navyše ešte štyroch servisných styčných dôstojníkov – servisných koordinátorov
a každý z nich neskôr jedného alebo dvoch zástupcov - námestníkov servisného koordinátora. (K týmto pojmom
a vzorovému organizačnému diagramu sa ešte vrátime v neskoršej časti.)

Najmenšia z troch magických veľkostí sociálnych skupín je maximálne sedem členná. Najväčšia organizačná
zložka má najviac 150 zapojených členov. Medzi týmito číslami nie je takmer žiadna spojitosť.  Skupinový
počet sedem členov podľa všetkého vychádza z praktického limitu hraničnej, ale ešte úspešnej kooperácie na
množstvo  vynaloženej  námahy  nevyhnutnej  na  zabezpečenie  kohézie,  tzn.  vnútornej  súdržnosti  skupiny
aktivistov tak, ako už bolo skôr podrobne vysvetlené. 

(Poznámka.  O  niečo  tajomnejšie  číslo  150 sa  zdá  byť  limitom  natvrdo  zabudovaným  do  nášho  mozgu.
Organizačné číslo 150 sa objavuje na množstve miest naprieč históriou ľudstva. Bola to maximálna veľkosť
frátrie kmeňa usadeného v jednej lokalite regiónu. V danom organizačnom a sociálnom rámci 150-tich ešte
zvládame spoznať práve toľko ľudí podľa mien a priezvisk a udržiavať s nimi aspoň tie najvoľnejšie možné
väzby.  Antropológovia,  ktorí  porovnali  veľkosť  šedej  kôry  mozgovej  v  ľudskom mozgu s  veľkosťou mozgu
ostatných primátov a veľkostí ich tlúp, toto číslo považujú za biologické obmedzenia. Tento limit je tiež známy
ako  Dunbarové  číslo  alebo  Dunbarov  limit,  ktorý  je  pomenovaný  podľa  britského  antropológa  Robina
Dunbara,  ktorý  ho prvýkrát  opísal.  Ak  pracujete  vo firme,  ktorá má menej  ako  150 zamestnancov,  tak  je
pravdepodobne všetkých poznáte menom alebo by ste si ich aspoň dokázali  zapamätať. Vo väčšej firme už
začnete anonymných ľudí označovať ich pracovnou pozíciou, namiesto aby ste im hovorili menom."

Dohromady to opäť dáva  skupinu maximálne  siedmich ľudí. Takže hlavným posolstvom predchádzajúcich
niekoľkých odsekov je to, že by  žiaden obvodný koordinátor nemal priamo pracovať v jednom oblastnom
rámci  (v akčnej  šestke)  s  viac  ako  šiestimi  ľuďmi.  To  znamená,  že  zhora  v  kostre  vybudujeme  veľa
organizačných mini pyramíd, ktoré sa budú vždy skladať zo šesť, maximálne zo sedem ľudí. Každý obvodný
koordinátor bude jednak členom základne jednej pyramídy a zároveň bude stáť na vrchole inej, ktorá je tej
predchádzajúcej  priamo koordinačne  podriadená,  ale  nikto  nikomu  nebude  dávať  rozkazy.  Tak  ako  je
naznačené tomto obrázku:



 

Obrázok 2. Prelínajúce sa organizačné pyramídy Masswise movement

Dôsledky  pre  budovanie  vašej  občiansko  -  politickej organizácie  sú  rovnaké  ako  pre  každú  inú  úspešnú
organizáciu. Tieto fakty musíte vedieť, že skupiny s viac ako 150 ľudí strácajú spoločenské väzby nevyhnutné
pre efektívnu spoluprácu. Hlavne, aby táto činnosť ľudí bavila a bolo to pre nich atraktívne a zaujímavé. Na
druhej strane pravdepodobne nebudete mať žiadnu takúto veľkú formálnu skupinu. Naopak si musíte dávať
pozor na neformálne skupiny, ktoré neodvratne vzniknú a po dosiahnutí tohto limitu môžu brániť ďalšiemu
rastu hnutie aktivistov v danej oblasti. Zvlášť musíte venovať pozornosť počiatočnému horizontálnemu (plošne,
tzn. oblastne rozmiestneniu) tímu ľudí, ktorí sa zhromaždia  na chatovacom kanále alebo na inom podobnom
mieste pravdepodobne nazvanom "chatovací kanál o všetkom, čo sa týka  hnutia."  Po dosiahnutí počtu 150
ľudí táto živelne sformovaná skupina narazí na neviditeľnú bariéru, ktoré si nikto nevšimne, ak o týchto
mechanizmoch nebudete vedieť. Keď k tomu dôjde, ďalší nevyhnutný rast hnutia aktivistov sa zastaví.  Preto
je vašou úlohou zabezpečiť, aby všade boli menšia čiastkové hnutia aktivistov (vznikajúce nové kluby), ktoré
dokážu prilákať, zapojiť do činnosti a hlavne udržať aktívných nových ľudí. Aj tieto vznikajúce nové čiastkové
hnutia budú mať maximálnu veľkosť 150 ľudí. Keď hnutie aktivistov dosiahne veľkosti 150 ľudí, musíte ho
začať rozdeľovať na dve menšie skupiny. Z tohto princípu vyplýva v to, že obvodných koordinátorov je max
150.

Stredná psychologická „magická“ veľkosť skupiny je max. tridsať členov skupiny pre oblastnú prácu. Toto
je skupina, ktorá leží medzi úzkou pracovnou skupinou a maximálnou skupinou ľudí, ktorých síce poznáme
menom, ale o nich o veľa viac nevieme. Vo väčšej ako tridsať člennej skupine si sotva dokážeme zapamätať
viac  než  len  ich  mená,  poznáme  aj  pár  ich  záujmov a  zaujímavostí  o  ostatných  členoch  skupiny,  ale
nedokážeme so všetkými z nich úzko spolupracovať. Môžete si to predstaviť ako dvojstranne rozšírenú rodinu –
frátriu (ako na  menšej  svadbe  s cca  30  hosťami),  ktorá  bola  medzičlánkom  medzi  rozšírenou  rodinou  a
kmeňom. Pravdepodobne sa vám objaví niekoľko formálnych skupín, ktoré budú mať okolo tridsať členov,
napríklad  súhrnná  skupina  všetkých  koordinačných  dôstojníkov  alebo  koordinačných  vedúcich  pre  určitú
servisnú činnosť alebo geografickú oblasť. Vo všeobecnosti by ste sa mali snažiť vytvárať najviac sedem členné
skupiny aktivistov. Ak si počas sledovania každodennej spolupráce niekoľkých takýchto skupín všimnete, že



niektoré skupiny medzi sebou spolupracujú tesnejšie než iné, mali by ste si spomenúť na tridsať členný limit
veľkosti. Napríklad, ak sa skupina, ktorá vo všetkých ohľadoch koordinuje všetku prácu v niektorej oblasti,
začne veľkosťou blížiť ku počtu zapojených všetkých 30 členov, okrem oblastných a servisných koordinátorov
pracujúcich v kostre hnutia. Ak sa tento  limit prekročí, tak potom takáto veľká skupina vnútornou podstatou
bráni ďalšiemu rastu hnutia aktivistov massmovementwise a mala by byť prirodzene rozdelená na dve časti tak,
aby jej rast mohol ďalej pokračovať. Rozdelené skupiny sa potom napr. budú starať o severnú a južnú časť
oblasti, mesta alebo horný a dolný koniec obce a pod.

Iste ste si uvedomili,  prečo ste si mali  rozdeliť hnutie  aktivistov  mass movement wise podľa zemepisných
oblastí a snažili ste sa  nemať viac ako tridsať oblastí. Na vrchole stojíte vy ako zakladatelia aktivistického
hnutia. Preto vy priamo komunikujete s maximálne tridsiatimi teritorialnymi vedúcimi koordinátormi. Ak ste
si to takto urobili, potom nastane tri až štyri týždne po vzniku aktivistického hnutia ideálny čas vložiť medzi
seba  a  tých  cca  do  tridsať  koordinačných  vedúcich  ďalšiu  medzivrstvu  koordinátorov,  aby ste  vy  priamo
komunikovali  s  piatimi  alebo  šiestimi  novými  oblastným  vedúcim  koordinátormi  a  každý  z  nich  ďalej
komunikoval s piatimi alebo šiestimi pôvodnými koordinátormi.

Organizácia koordinátorov Masswise movement movement wise v teritóriách

V úplnom začiatku je nevyhnutne potrebné pochopiť princípy prirodzenej autority koordinátorov na základe
preukázaných schopnosti pre vybudovanie efektívne fungujúcej kostry hnutia. Je to dôležité vedieť, že ľudská
psychika funguje z hľadiska optimálnych veľkostí skupín a organizačných teórií. Tzn. že je potrebné pristúpiť k
strednému egalitárnemu (rovnomernému) rozdeleniu na teritória celého územia SR, ktoré chcete pokryť svojimi
aktivistami. Hlavným dôvodom je princíp súmerateľnosti, čiže podľa možnosti čo najrovnomernejšie zapojenie
a  porovnateľne zaťažanie  všetkých regiónov.  Celé  územie  Slovenskej  republiky  sme preto rozdelili  do  25
regionálnych koordinačných  celkov  (RKC),  ktoré  zodpovedajú  existujúcemu  územnému  rozčleneniu  na
samosprávne kraje (VÚC) a okresy, ale sú odlišne koordinačne organizované. Od vyššieho župného členenia na
VÚC  a  nižšieho  okresného  členenia  sme  upustili,  lebo  sú  obrovské  rozdiely  medzi  VÚC,  resp.  okresmi
v rozlohe  a počte  obyvateľov.  Toto  teritoriálne  -  regionálne  členenie  má  analogickú,  ale  zároveň
sofistikovanejšiu štruktúru ako 26 švajčiarskych kantónov, pretože v tomto prípade je egalitárne rozdelené celé
územie Slovenska. Ide o to, že každý takýto teritoriálny koordinačný celok (TKC) má priemernú rozlohu 1960
km2 s približne 217 000 obyvateľmi, z ktorých je priemerne 176 000 voličov. V týchto regiónoch je potrebné
osobne apebo elektronicky osloviť potencionálnych budúcich koordinátorov, aby vypracovali projekt ich vízie
koordinátordinácie hnutia  teritoriálnych úrovní.  Lebo je potrebné z dola samoorganizovať aktivistov a pritom
koordinovať  činnosť  týchto  aktivistov  od  vzniku  hnutia.  Je  to  výhodné  z dôvodu  približne  rovnomerného
zaťaženie a nárokov na koordinačnú činnosť,  hoci  nemôžeme predpokladať  úplne rovnomerné a symetrické
zapojenie aktivistov vo všetkých TKC. Môže byť vytvorených 25 regionálnych koordinačných stredísk, resp.
regionálnych kancelárií, ktoré sú pomenované podľa najväčšieho, alebo dohodnutého mesta v ktorom fyzický
budú kooperačne pracovať jednotliví  koordinátori  aktivistického hnutia. Rozlohou najväčší  Banskobystrický
VÚC je rozdelený na 4  TKC, kým ostatné VÚC po tri  TKC. Samotný Bratislavský VÚC je rozdelený na tri
koordinačné centrá, lebo samotné hlavné mesto má cca 430 000 obyvateľov, čo počtom obyvateľov zodpovedá
dvom regionálnym celkom. Preto je BA VÚC rozdelený podľa teritoriálnej koordinačnej mapy na Bratislavsko
- juh, Bratislavsko - sever a Bratislavsko - vidiek s okresmi Senec, Malacky a Pezinok. 



Teritoriálna mapa Masswise movement s 25 regionálnymi koordinačnými celkami (RKC)

Potenciálny aktivista zistí z Interaktívnej koordinačnej mapy massmovementwise (kliknutím si na konkrétnu
oblasť v ktorej žije) s kým môže spolupracovať v jeho regionálnom koordinačnej oblasti. Každý aktivista takto
veľmi ľahko zistí na koho sa môže obrátiť z koordinačných organizátorov konkrétnej akcie tak, že si kliknutím
v oblasti  (okrese,  meste)  v ktorej býva na  virtuálnej  koordinačnej  mape  Masswise  movement na  hlavnej
koordinačnej web stránke hnutia. Táto hlavná stránka ho prelinkuje na konkrétny oblastný web, ktorý združuje
(virtuálne) aktivistických organizátorov napr. petície  a pod.  Taktiež táto aplikácia ho priamo prepojí do jeho
regionálneho  koordinačného  centra,  resp.  koordinačnej  kancelárie.  Čiže  pôjde  o internetovú  regionálnu
koordinačnú substránku na ktorej zistí  všetky organizačné pokyny a konkrétne kontaktné údaje  organizačne
zodpovedných osôb (koordinátorov)  za  organizáciu  konkrétnej  akcie.  Po  napísaní  emailu  ho  automaticky
vygenerovaná odpoveď emailom ho usmerní na činne kompetentného koordinatora, ktorý mu poskytne ďalšie
informácie.

Zhrňme si to najdôležitejšie pre anonymné hnutie Masswise movement. 

Veľkosť formálnych pracovných skupín udržujte okolo šiestich ľudí v tzv. obvodných (strediskovo združených
okresných) akčných šestkách (OAŠ), kde každá takto organizovaná teritoriálna skupina má zdola zvoleného
koordinátora s  prirodzenou autoritou  a revitalizáciou.  Obdobne na šestkovom princípe funguje organizačný
systém smerom hore v 25 regiónoch,  ale  aj  dolu na  oblastnej  úrovní  v  strediskovo združených miestnych
dedinských alebo sídliskových aktivistov. Z pravidla medzi sebou spolupracuje niekoľko skupín OAŠ, tak sa
snažte  o  držanie  celkovej  veľkosti  do  tridsiatich  aktivistov  v  tzv.  Oblastnom  akčnom  klube  (OAK).  Ale
nakoniec zároveň si dávajte pozor na to, či sa neformálne skupiny na oblastnej úrovní nepribližujú ku kritickej
hranici 150 ľudí. Z dôvodu aby sa kooperujúci aktivisti  na danom teritóriu osobne nielen spoznali, ale najmä
efektívne spolupracovali, tak sa nemôže prekročiť Dubardov 150 členný počet kooperujúcich skupín. Preto je



taktiež počet obvodných koordinátorov v rámci republiky. Ale  keď k tomu dôjde, že na teritoriálnej úrovní sa
po

et aktivistov zvýši nad 150, tak neodkladne podniknite  prostredníctvom príslušného koordinátora pre  hnutie
kroky na jeho rozdelenie na dve menšie skupiny, lebo inak zastavíte rast miestneho hnutia OAK.

Zopakujme si šestkový koordinačný systém z dola od okrskov až po 25 regiónov. Z čoho vyplýva, že si budú na
každej  teritoriálnej  koordinačnej  územnosprávnej  úrovní  priamo  účastníci  konkurzu  samovyberať  tých
najschopnejších  z  najschopnejších  aktivistov,  ktorí  postúpia  na  úroveň  vyššej  koordinátorskej  funkčnej
teritoriálnej úrovne riadenia PPVR. Takto budú z dola hore vybraní kolegami za svojich činne kompetentných
teritoriálnych koordinátorov na týchto 6 (+1) x 6 (+1) teritoriálnych úrovniach kooperácie:

Krajské / 9 koordinátorov - 7 VÚC + 2 za BB kraj budú dvaja koordinátori

Regionálne / 25 koordinátorov - 7x 3 + za BB kraj budú 4 koordinátori

Obvodné /150 koordinátorov - za každý obvod 6 koordinátorov

Oblastné / 900 oblasti - za každú oblasť bude 6 okrskárov + ich oblastný koordinátor.

Okrskové  /  6300  okrskárov  si  konkurzom  na  princípe  činnej  kompetencie  vyberie  9000  oblastných
koordinátorov.

Z  uvedeného  vyplýva,  že  na  obsadenie  cca  6000  okrskových  komisií  potrebujeme    z  aktivizovať  5400
okrskárov cez 900 oblastných koordinátorov. Tzn. že každý strediskový (oblastný) koordinátor spolupracuje v
akčnej šestke so šiestimi kolegami - okrskármi na miestnej úrovni, ktorí sú združení v  miestnom akčnom
klube (MAK). Prostredníctvom nich sa zabezpečí na oblastnej úrovní zber min. 21 hárkov podpisov po 20
podpisov  na  každom  z  nich.  Taktiež  sa  zabezpečí  prostredníctvom  ních  propagácia  petičnej  akcie  v  ich
okrskoch.  Počas  hlasovania  referende  obsadenie  všetkých  okrskových  komisií  za  petičný  výbor.  Taktież
priebežná kontrola účasti a pri sčítaní referendových hlasov (napr. odfotením zápisníc) Taktiež ich oznámenie
oblastnému  okrskárovi,  ktorý  je  miestne  príslušný  zabezpečiť  sumarizáciu  údajov  na  oblastnej  úrovní  a
oznámenie ich príslušnému obvodnému koordinátorovi poverenému na sumarizáciu na obvodnej úrovní.

Uvedomte  si,  že   ak  vybudujeme  takú skeletovú organizačnú  štruktúru,  ktorej  hovoríme  kostra,  aj  keď to
navonok vyzerá, ako tradičná hierarchická nudná organizácia.  Novinkou však je to, že bude vytvorené celé
aktivistické hnutie okolo tejto kostry a cieľových úloh, ktorých sa musia ujať títo koordinační dôstojníci. Títo
oblastní a  servisné  vedúci  koordinátori sú  na  to, aby  sa  aktivistické  hnutie  malo  o  čo  oprieť.  Jedným  z
kľúčových postrehov je to, že povinnosti vedúcich aktivistického hnutia nie sú až tak manažérske, ale skôr
údržbárske a materiálno-finančne zabezpečovacie. Nikto sa im nemusí zodpovedať a ich úlohou je zabezpečiť,
aby aktivistické hnutie malo všetko potrebné k samoorganizácií a konaniu „svojich zázrakov“ pri dosahovaní
cieľov hnutím anonymných aktivistov konajúcich na princípoch Masswise movement.

Pamätajte, že v aktivistickom hnutí Masswise movement sa vedenie neprideľuje z hora, ale aktivisti  získavajú
prirodzené  vodcovské role inšpirovaním,  motivovaním  a  organizovaním ostatných.  Tým,  že  sa  iniciatívne
postavíte a začnete pracovať bez toho, aby ste žiadali „nadriadených o povolenie”, tak prirodzeným príkladom
povediete ostatných aktivistov mass movement wise v svojej oblasti. Rôzni koordinační dôstojníci a oblastní
vedúci  nemajú oproti  ostatným členom aktivistického hnutia  pri  týchto činoch žiadnu organizačnú výhodu.
Výsledky a  prirodzenú  autoritu dosahujú tí, ktorí v aktivistickom hnutí inšpirujú ostatných. Inak povedané,
oblastní  vedúci  a koordinační  dôstojníci  nikomu nešéfujú  len pretože  majú za  niečo  zodpovednosť.  Vy im
musíte čo najjasnejšie vysvetliť, akého výsledku chcete dosiahnuť a prečo to chcete dosiahnuť? Pokiaľ s vami
ľudia budú súhlasiť, tak to urobia aj bez toho, aby ste komukoľvek z nich povedali ako konkrétne to musí
urobiť. Zorganizujú sa sami a tí, ktorých ten cieľ zaujme si sami nájdu podúlohy v ktorých budú môcť prispieť
k dosiahnutiu želaného výsledku. Každý z nich to urobí po svojom podľa svojich vlastných schopností bez toho,



aby bolo potrebné im niečo zadávať alebo na nich museli neustále podrobne dozerať, a tým spoločne splní
úlohu  celé  aktivistické  hnutie.  Zároveň  je  to  kľúčový  mechanizmus  organizácie formou anonymného
aktivistického hnutia. Nemôžete a ani by ste nemali skúšať nikomu hovoriť, čo má kto robiť. Namiesto toho je
vašou úlohou určovať ciele a ambície. Tieto ambície nesmú byť nič menšieho než to, že chcete  s nimi zmeniť
krajinu k lepšiemu.

Fakvinge píše: „Niečo podobné sme už zažili, keď sa prihrnul prvý príval aktivistov a niekoľko stoviek ľudí
čakalo na inštrukcie.  Povedali  sme im,  aby sa sami zorganizovali  podľa zemepisných oblastí  a vybrali  si
vedúceho koordinátora pre svoju oblasť.” Aj toto bol druh samoorganizácie v mass movement wise, hoci na
dosť  jednoduchej  úrovni.  Teda  akonáhle bude  vybudovaná  kostra  koordinačných  dôstojníkov  v
massmovementwise  zodpovedná za  podopieranie  aktivistického  hnutia  tak,  všade  začnú vznikať  skupiny a
aktivity bez akéhokoľvek centrálneho plánovania a predovšetkým bez centrálnej kontroly, ale s transparentnou
kontrolou  zdola. Vaše nadšenie pre poslanie hnutia je kľúčové, aby to fungovalo. Musíte svoje nadšenie pre
konečný cieľ neustále ukazovať a tí, ktorí sa vašim nadšením „nakazia“ a budú hľadať veci, ktoré môžu urobiť,
aby  sa  úplne  sami  priblížili  k  jeho  dosiahnutiu  atraktívnych  cieľov.  Tu  je  vašou  úlohou  viesť  aktivistov
vlastným príkladom. Ľudia vás budú napodobňovať a to v dobrom i zlom. Preto sa snažte ukazovať len to
dobré. K tomu sa ešte vrátime neskôr. Ďalej si na samoorganizácie určite všimnete, že nie vždy dodržiavajú
hranice geografických oblastí. To je samozrejme dobre, pretože niektoré skupiny budú vznikať kvôli plnenie
úloh, ktoré nie sú geograficky obmedzené. Iné skupiny budú vznikať kvôli úlohám, ktoré sú prirodzene spojené
s určitou oblasťou, regiónom. Napr. úlohu pripraviť stránku s materiálmi pre novinárov nie je obmedzený na
jedno mesto, ale napr. rozdávanie letákov je oblastne obmedzené. Keď sa ľudia zorganizujú sami, postarajú sa
aj  o  toto.  Všeobecne  môžeme  ľudí  aktivistického  hnutia  rozdeliť  do  troch  skupín  podľa  úrovne  aktivity:
koordinační „dôstojníci“, aktivisti a pasívne sympatizujúci priaznivci.

Koordinační  dôstojníci sú  ľudia  v kostre  hnutia,  ktorí  prijali  formálne  zodpovednosť  za  udržiavanie  a
koordináciu  aktivistického  hnutia.  Aktivisti sú  samotné  aktivistické  hnutie,  ale  koordinátori  im zariaďujú  a
podporujú akcie v obrovskom meradle. V akčných trojkách, šestkach, kluboch iniciatívne pracujú vo svojich
oblastných organizáciách na parciálnom plnení cieľov hnutia. Pasívne priaznivci sú sympatizujúci ľudia, ktorí
súhlasia s cieľmi ako takými, ale zatiaľ neurobili nič viac, než že sa prihlásili na e-mailing list alebo požiadali
o členstvo v hnutí. Môže sa zdať, že pasívne priaznivci sú v aktivistickom hnutí menej  užitočný, ale to nie je
pravda. Pretože tvoria hlavnú základňu pre nábor budúcich vĺn aktivistov na okrajoch a za okrajmi hnutia.

Teraz  sa  pozrime,  akí  koordinační  dôstojníci  budú  potrební  pre  udržiavanie  aktivistického  hnutia.  Inak
povedané,  ukážeme si  vzorovú organizačnú schému.  Ako príklad si  zoberieme typickú geografickú oblasť.
Môže to byť kraj, región, môže to byť mesto, môže to byť štát, v podstate na tom nezáleží. Zo skúseností zo
švédskej Pirátskej strany vieme, že daná teritoriálna oblasť funguje najlepšie, keď tam nie je len jeden oblastný
vedúci koordinátor, ale vedúci sa o úlohy podelia so svojimi námestníkmi a navzájom sa zastupujú. Títo ľudia
predstavujú kontaktnej osoby pre všetko, čo sa v tejto oblasti deje.  Výhoda takto paralelne spolupracujúcich
dvojíc ľudí spočíva v tom, že si čas od času môžu jeden z nich na chvíľu vziať voľno.  Môžeme sa stať, že
potrebujete nastúpiť do nového zamestnania, môžeme sa bláznivo zamilovať, môžeme ochorieť alebo môžeme
o aktivizmus na čas stratiť záujem z množstva iných dôvodov. To je ľudské aspektu vždy úplne v poriadku, ale
hnutie potrebuje fungovať ďalej. Tak by nemalo byť viazané na jednu osobnosť v oblasti svojej činnosti.  Ak sa
o úlohy delia dvaja ľudia, tak sa činnosť nezastaví, keď si jeden z nich na čas vezme voľno alebo ochorie.
Väčšina oblastí mala jedného zástupcu oblastného vedúceho a jeho námestníka a niektoré mali dvoch.

"Ak máte pocit, že by ste si potrebovali od aktivizmu oddýchnuť, tak by ste to rozhodne mali urobiť. Vždy je
lepšie si oddýchnuť a potom sa vrátiť, ako vyhorieť a zahorknúť. Vždy budete mať po návrate,  čo robiť.



Nemusíte  sa  báť,  že  by  zo  sveta  počas  vašej  neprítomnosti  zmizlo  všetko  zlo."  Europoslanec  Christian
Engström.

Na základe skúseností bude potrebne pod oblastných koordinačných vedúcich v každej oblasti zaradiť ďalších
štyroch servisných koordinačných vedúcich. Po jednom servisnom koordinačnom vedúcom pre PR / médiá, pre
aktivizmus, pre starostlivosť o aktivistické hnutie, a pre web, informácie a infraštruktúru. Každý z nich môže
mať a možno by mal mať svojho vlastného zástupcu. 

Koordinátor zodpovedný za PR / médiá bude zodpovedný za komunikáciu  so starými médiami  (noviny,
televízia,  rádio atď.) vo svojej zemepisnej oblasti.  To zahŕňa rozosielanie tlačových správ, prípravu verejne
prístupných balíčkov s materiálmi pre novinárov a ďalšie záležitosti súvisiace so zásobovaním starých médií
informáciami o aktivistickom hnutí a jeho aktivitách. 

Koordinačný vedúci pre aktivizmus neriadi aktivizmus ako taký, ale skôr ho podporuje (rovnako ako ostatné
tu  preberanej  role).  Kedykoľvek  sa  aktivisti  v  rámci  aktivistického  hnutia  rozhodnú,  že  chcú  usporiadať
manifestáciu, rozdávať letáky, vylepovať plagáty alebo sa chcú pustiť do nejakej inej nápadné formy aktivizmu,
tento človek má na starosti  praktické záležitosti  ako je  ozvučenie,  vybavenie potrebných povolení  a ďalšie
detaily v teréne, aby išlo akciu vykonať.

Koordinátor zodpovedný za starostlivosť o hnutie víta nových aktivistov do aktivistického hnutia a priebežne
sleduje  celkovú  kondíciu  hnutia.  Jej  typickým  úlohou  je  volať  novým  aktivistom,  aby  sa  cítili  vítaní,  a
informovať ich, kde a kedy sa budú konať ďalšie spoločenské a pracovné akcie. To je pre jedného človeka viac
ako dosť veľké sústo, aby to zvládol najmä v čase vertikalizačného nárastu. (Tento koordinátor by mal mať na
starosti  najmä  pridelenie  anonymných  koordinačných  identifikačných  čísel  (KIČ)  jednotlivým  nový
aktivistom v regióne.)  V prípade modernizácie,  digitalizácie  a zvýšenia bezpečnosti  prvkami ochrany môže
KIČ nahradiť tzv quer znakový kód napr. na petičných listinách a pod. Takto bude pomocou zoscanovania quer
kódu napr. mobilným telefónom a aplikácie hnutia v smartphone ľahké zistiť v ktorom regióne, obvode a u
koho konkrétne vznikol problém?

Koordinátor zodpovedný za informácie a web je  človek spravujúca infraštruktúru blogu alebo iné webové
stránky,  ktorá  zhromažďuje informácie  dôležité  pre aktivistické  hnutie  v príslušnej oblasti.  Táto osoba tiež
interne informuje,  kedy sa budú organizovať podujatia,  napríklad mítingy, manifestácie.  Aktivistické hnutie
rozhoduje kedy, kde a či sa budú organizovať? Úlohou tejto osoby je oznámiť výsledné rozhodnutie hnutia
koordinátorom. Ľudia by do týchto pozícií nemali byť menovaní len preto, že sa im páči nejaký titul, či funkcia.
Naopak by organizačná schéma mala mierne zaostávať za objektívne realitou. Keď už niekto fakticky prevzal
úlohu zariaďovaní, napr. všetkých praktických záležitostí okolo demonštrácií, mítingov,...  Každý vie, že keď je
potrebné zohnať ozvučenie na demonštrácii, vybaviť povolenie, tak má sa zavolať tomuto človeku. To je ten
správny okamih, kedy by sa to malo zapísať do organizačnej schémy. Obsadenie formálnych pozícií by mal
aktualizovať oblastný koordinačný vedúci, pretože nesie zodpovednosť za udržiavanie aktivistického hnutia v
čo najlepšej kondícii vo svojej oblasti. 

Každý by mal mať v kostre hnutia len jednu úlohu a akékoľvek obsadzovanie viac rolí jedným človekom by
malo byť len z dočasnej nutnosti alebo len  pri vzniku hnutia. Preto si dávajte pozor na ľudí, ktorí sa v podpisu
alebo na inom podobnom mieste začnú chváliť množstvom funkcií a titulov. Je to signál, že im ide skôr o tie
tituly, než aby poctivo plnili jednu sadu povinností. Nedosadzujte zbytočne ľudí do funkcií, pretože sa vám
nepáčia  prázdne  políčka  v  organizačnej  schéme.  Pretože  už  obsadené  políčko  v  schéme  zabráni  niekomu
ďalšiemu vziať si danú úlohu na starosť. Môže tak brániť celkovému rastu aktivistického hnutia v danej oblasti.
Hoci tá pôvodne dosadená osoba o príslušnú úlohu v skutočnosti nemala záujem, takmer všetka spolupráca
prebiehala na diaľku. Preto musíte nájsť nejaké možnosti, ako vynahradiť očný kontakt a jemnú reč tela, ktorá
inak stmeľuje tím aktivistov a koordinátorov. Jedným z najjednoduchších riešení je usporadúvať pravidelné



„per rollam“ stretnutia po telefóne alebo na chate, kde si navzájom poviete novinky a ako ďaleko sú všetci so
svojimi dobrovoľnými úlohami. Nejde o to, aby ste vy kontrolovali, čo robia ostatní. Cieľom je všetkým ukázať
aktuálny stav celku pri plnení parciálnych kooperačných úloh. Schôdza „per rollam“ po telefóne (hovor cez IP,
Skype, Mumble, ...) by mali byť obmedzené na sedem ľudí a on line schôdza na chate na maximálne tridsať
ľudí. Inak sa schôdza ľahko zavrhne v úplný chaos. Takéto periodické schôdze s najbližšími kolegami z kostry
by ste mali organizovať každý týždeň alebo každý druhý týždeň. Taktiež vaši kolegovia by ideálne tiež mali
chodiť na pravidelné schôdzky pre zmenu so svojou najbližší skupinou. Niektoré oblasti alebo ich časti dávajú
prednosť osobným stretnutiam. Hoci takéto schôdze ponúkajú oveľa širší priestor pre komunikáciu a príležitosti
pre odovzdávanie noviniek, zabraňujú sporom a umožňujú dôkladne prediskutovať nápady, voľba času a miesta
schôdza  môže  niektorým  aktivistom  brániť  v  zapojení  do  hnutia  -  často  neúmyselne.  Napríklad,  ak  sa
aktivistické hnutie  v niektorom meste schádza v nedeľu dopoludní, môžete do aktivistické hnutie zapojiť veľa
študentov. Lenže v nedeľu popoludní vám na schôdzi zaručene asi nepríde ani jeden pracujúci rodič, pretože
toto  je  čas  vyhradený  hlavne  pre  rodinu.  Pri  plánovaní  musíte  zvážiť  aj  takéto  faktory  a  ľahko  môžete
prehliadnuť  obmedzenia,  ktoré  ľuďom  v  určitej  životnej  fáze  bráni  navštevovať  schôdze,  ale  vašej
demografické skupiny sa netýkajú.Všeobecne môžeme ľudí v hnutí rozdeliť do troch skupín, ktoré na krajskej
úrovní zastupujú po dvaja top koordinátori. Z uvedeného vyplýva, že delenie na 8 VÚC je neefektívne, lebo
počet 8 prekračuje optimálny šesťčlenný, dokonca aj sedem členný maximálny počet. Z tohto dôvodu rozdelíme
celé  územie  SR na východ,  stred a  západ,  kde budú po dva kraje.  Východ -  prešovský a košický,  stred -
bystrický  a  žilinský,  západ  -  bratislavsko-trnavský  a  trenčiansko-nitriansky.  Šiesti  delegovaní  zástupcovia
týchto krajských združených celkov budú členmi republikovej  koordinačnej  rady, ktorých doplní generálny
koordinátor a prípadne aj generálny tajomník mass movement wise

.

                   Obrázok 3. Vzorový organizačný diagram Masswise movement

Na druhej strane podľa úrovne aktivity na akej sa angažujú v práci pre hnutie sú to:  koordinační dôstojníci,
aktivisti a sympatizujúci pasívne priaznivci.

Zopakujme si základné fakty:



Koordinační  dôstojníci (koordinátori)  sú  ľudia,  ktorí tvoriaci  pružnú kostru hnutia.  Čiže  toto  sú
najuvedomelejší  a  najobetavejší  aktivisti,  ktorí  prijali  nielen  formálnu zodpovednosť,  ale  najmä  osobnú,
finančnú a organizačnú zodpovednosť za udržiavanie a  podporovanie z vnútra aktivistického hnutia. 

Aktivisti sú samotné anonymné aktivistické hnutie, tzn. tí, ktorí viac ako tvoria 95% hnutia a zariaďujú akcie v
obrovskom  meradle.  Ich  prioritnou  úlohou  je  iniciatívne,  tvorivo  zrealizovať  konkrétne  čiastkové  úlohy
parciálne náležiace oblasti v ktorej majú obvyklý pobyt. Prípadne v zmysle multitatingu môžu plniť aj viac
paralelne aj viac úloh.

Pasívni sympatizujúci priaznivci sú ľudia, ktorí s vami sympatizujú a súhlasia s cieľmi ako takými, ale zatiaľ
neurobili nič viac, než že sa prihlásili na e-mailing list alebo prejavili záujem prácu alebo o členstvo v hnutí.
Môže sa zdať, že pasívne priaznivci sú kŕdli menej užitoční, ale to nie je pravda: tvorí hlavnú základňu pre
nábor  budúci  vlny  aktivistov.  Teraz  sa  pozrime,  akí  koordinační  dôstojníci  budú potrební  pre  udržiavanie
aktivistického hnutia. Pri plánovaní musíte zvážiť aj takéto faktory a ľahko môžete prehliadnuť obmedzenia,
ktoré ľuďom v určitej životnej fáze bráni navštevovať schôdze, ale vašej demografické skupiny sa netýkajú.

Prerozdelenie a realokácia nedostatkových zdrojov v Masswise movement.

Z dôvodu, aby nedochádzalo k defraudácií a neefektívnemu využívaniu nedostatkových zdrojov, tak servisní
koordinátori  si  budú  koordinovať  a  menežovať  činnosť  v  hnutí  tak,  aby  pracovali  maximálne  efektívne.
Regionálne a oblastné organiz  ácie nebudú mať právnu subjektivitu  , ale budú viesť elektronické transparentné
účtovníctvo,  ktoré bude dostupné všetkým registrovaným členom a sympatizantom,  ktorým bude pridelený
podmienený prístup k interným informáciám na základe KlČ. Práve táto anonymizácia aktivistov pridelením
koordinačné identifikačné čísla (KlČ) je veľmi dôležitá z dôvodu predchádzaniu podozrievaniu, rivality, závisti
a najmä vybavovania si s predsudkami „nezrovnalosti” z predchádzajúcich nevydarených aktivistických aktivít.

Finančné zdroje budú predbežne prerozdelené republikovo nasledovne :
- servis pre aktivizmus (aplikácie - protesty, petície, vrátane organizácie odborných sekcií) 25%
- servis pre web a info (stránka, servre pre rádio, net TV, YouTube) 20%
- servis pre PR a komunikáciu s masmédiami 10%
- servis pre roj, tzn. prácu s hnutím (komunikáciu s členmi a sympatizanti, vybavovanie členskej 
administratívy, danie KlČ, vrátane organizácie teritoriálnych kancelárií ) 20%.

Tento pomer realokáciu financií sa v massmovementwise môže meniť podľa akútnosti a náročnosti bežiacich
aktivít tak, aby sa nikde neakumulovali financie a inde aby potom logický chýbali zo sumy v objeme 75 % pre
činnosť servisných koordinátorov hnutia. Pri ročnej finančnej uzávierke účtovníctva by sa mal uvedený pomer
dodržať,  ak sa delegáti  na regionálnej  rade nedohodnú zmeniť tento parciálny redistribučný pomer v rámci
rozpočtu hnutia.

Zvyšných 25% sa použije pre medzi regionálnu kooperáciu a  koordináciu práce kostry a propagáciu hnutia.
Z týchto financií sa budú čiastočne hradiť režijné výdaje na propagáciu celého hnutia a na prevádzku (nie trhové
nájomné!) 25  teritoriálnych kancelárií, ktoré budú fungovať v každom regióne aspoň jedna. Ktoré sa použijú
tak, že každá z 25 teritoriálnych kancelárií z tejto 25% sumy dostane raz za 5 rokov dotáciu na zorganizovanie
republikovej koordinačnej porady teritoriálnych koordinátorov, tzn. na ročne zabezpečenie celorepublikových 5
schôdzi. Taktiež z tejto rozpočtovej kapitoly sa budú refundovať oprávnené výdaje určené na zabezpečenie
práce  Republikovej  rady  hnutia  (RRH). Lenže  potrebné  je  si  jasne  uvedomiť,  že  schôdzovanie  má  byť
nevyhnutný nástroj koordinácie práce, ale nie jeho cieľom. Pretože inak: „Byrokracia narastá, aby uspokojila
potreby narastajúceho počtu byrokratov.“ Oscar Wilde

Jednou z praktických možností, ako ľuďom uľahčiť navštevovanie organizačných schôdzí bolo pevne vymedziť
dobu konania schôdze. Napr. ak začínali každý utorok o 20 hodine, tak schôdze skončila o 21:00 hodine a to
bez ohľadu na to, či ešte niekto chcel niečo ďalej riešiť. To nám zabezpečilo dve veci: ľuďom to umožnilo



plánovať si rodinné záležitosti napr. na utorok večer  do 20:00 do  21:00 hodiny. Tak aby všetkých to nútilo
riešiť dôležité veci na začiatku schôdze, pretože schôdza skončila v určenú dobu, či už bolo všetko vyriešené
alebo  nie.  Krátko povedané,  prosté  ukončenie  schôdze  v pevne danú dobu zabezpečilo,  že  nikto  (vrátane
koordinátorov  kostry  hnutia)  neplytval  časom  ostatných.  Keď  už  hovoríme  o  plytvanie  časom  ostatných,
niektorí  aktivisti  budú  mať  sklony  brať  schôdze  až  oveľa  vážnejšie.  Vy  musíte  predovšetkým  schôdze
prezentovať ako nutné zlo, pretože ľuďom dychtivým po zapojení do aktivistického hnutia môžu schôdze ľahko
pripadať ako zmysel existencie  aktivistického hnutia.  Potom budú mať tendenciu vnímať schôdze,  nie  ako
krátky časový úsek, kedy sa navzájom informujete o skutočnej práci odvedenej medzi schôdzami a dohodnete
ďalší postup, ale ako samotnú prácu.

Byrokracia a administratíva ľahko napučí tak, že sa stane dôvodom svojej vlastnej existencie, dokonca aj v
hnutí  aktivistov.  Toto  nesmiete  nikdy  dovoliť.  Neustále  ľuďom  pripomínajte,  že  zmyslom  schôdzí  je
koordinovať prácu na dosiahnutie vonkajšieho cieľa aktivistického hnutia a že čas strávený diskusiami medzi
sebou nijako neprispieva k zmene štátu alebo sveta k lepšiemu. Zvlášť aktivistom zo skupiny starajúci sa o stará
médiá (noviny, televíziu atď.) Môžu im z ich pozície ľahko stúpnuť sláva do hlavy: "Chodím na mediálne
schôdze, teda pracujem s médiami, takže som fakt  významná osobnosť."

Kultúra vedenia a dôvery v Masswise movement.

Ako zakladatelia aktivistického hnutia na princípoch massmovementwise musíte poznať ľudskú psychológiu
vedenia. Ľudia sa budú správať ako vy, presne ako vy, aj keď práve budete prežívať jeden z najhorších dní
svojho života. Ak prestúpite pred hnutie päťdesiatich tisíc ľudí v naozaj mizerné nálade, tak takmer všetci budú
do najmenšieho detailov napodobňovať vaše správanie z toho dňa. To rozhodne nechcete.  Paradoxne je tak
jednou z najdôležitejších súčastí založenia a vedenia aktivistického hnutia je starať dobre sám o seba. Dobre
spíte, dobre jedzte, cvičte a doprajte si čas a priestor na oddych. Je to dobré aj aktivistické hnutie a ako príjemný
vedľajší efekt to prospeje aj vám. Ak si niekedy pripadáte agresívne, podráždenie a frustrovaní, pravdepodobne
by ste sa ten deň mali vyhnúť všetkému kontaktu s aktivistickým hnutím, kým to nevymizne. Inak sa z vašej
nálady stane jedna z ústredných hodnôt celej organizácie. Pokiaľ nestaráte sami o seba, nestaráte sa ani o svoje
hnutie.  Na druhej  strane,  ak  budete  chcieť  ukazovať  hodnoty  ako  je  porozumenie,  trpezlivosť,  kolegialita
a nadšenie, tak si dávajte pozor na svoju náladu a pamätajte, že aktivistické hnutie vás kopíruje - či už svojím
správaním  vediete  aktivistické  hnutie  k  dlhodobému  úspechu  alebo  katastrofálnemu  vnútornému  boju.
Pamätajte, že aktivistické hnutie mass movement wise bude kopírovať vaše správanie oveľa detailnejšie, než si
dokážete uvedomiť. 

Otvorenosť a transparentnosť posilňuje jednotu a dôveru.

Hnutie  je  nielen  otvorené,  ale  jedným z jeho typických rysov je  najmä transparentnosť.  Prakticky v hnutí
neexistujú skoro žiadne tajomstvá,  s výnimkou ochrany anonymity.  Pre  prechádzajúcich ľudí z tradičných
organizácií  to  môže  byť  až  neuveriteľná  predstava.  Takmer  všetko  je  automaticky  transparentné.  Účtovne
záznamy sú všetkým verejne prístupne. Diskusie o stratégií a taktike sú všetkým verejne prístupne a každý člen
s koordinačným identifikačným číslom (KlČ) sa ich môže zúčastniť. Spory medzi aktivistami sa riešia úplne
verejne, pretože všetky diskusie prebiehajú na miestach, kde ich môže sledovať ktokoľvek. Tým je zaistená
vzájomná  dôvera.  Pretože  si  každý  člen  a  sympatizant  môže  prečítať  všetky  informácie  a  diskusie  z  celé
organizácie. Čím vzniká veľmi silný pocit spolunáležitosti. Zároveň to pôsobí, ako veľmi účinná ochrana proti
intrigám, ohováraniam a vzniku frakcií v hnutí. Diskusie sa nemažú, ale sa archivujú.

Jednou z hodnôt, ktoré v záujme fungovania aktivistického hnutia musíte šíriť za každú cenu, je dôvera. Musíte
dôverovať členom aktivistického hnutia, že sa budú usilovať o dosiahnutie cieľov hnutia, aj keď si zvolí inú



cestu než by ste zvolili vy a ani nechápete, ako by ich snaha vôbec mohla fungovať. Ďalej musíte presadzovať,
že si v tomto smere všetci  musia dôverovať navzájom. Viesť príkladom je tu potrebné,  ale nie dostatočné;
musíte pravidelne opakovať, že jednou z ústredných hodnôt aktivistického hnutia je vzájomne si dôverovať, že
budeme pre hnutie pracovať spôsobom, ktorý je pre nás ako pre jednotlivcov v našich silách.

Podľa  všetkého  je  jedným z  dôvodov mimoriadnej  efektivity  aktivistického  hnutia  ich  rôznorodosť.  Ľudia
prichádzajú zo všetkých oblastí života a keď zistí, že majú úplne voľnú ruku robiť pre hnutie to, čo vedia, tak to
proste začnú robiť.

 (Pozn. Vo švédskej Pirátskej strane sa zaviedlo toto pomocou Falkvingovho pravidla troch „pirátov”, ktoré sa
pre ľubovoľné iné aktivistické hnutie dá ľahko previesť na pravidlo troch anonymných aktivistov (3AA)

 Funguje to takto: Ak sa traja aktivisti zhodnú, že je niečo pre organizáciu prínosné, majú zelenú konať v mene
celej  organizácie.  Nielen,  že nemusia žiadať o povolenie,  čo má to ešte hlbší význam. Naopak, ak sa traja
aktivisti zhodnú, že je niečo prínosné pre dosiahnutie cieľa hnutia, nemali by o povolenie žiadať vôbec. Žiadať
o povolenie  v skutočnosti  znamená žiadať  niekoho iného,  aby prevzal  zodpovednosť za vaše  rozhodnutia.
Presnejšie povedané, aby prevzal záväzky za vaše konanie. Lenže aktivistické hnutie takto nefunguje. Navyše
pre človeka, ktorý by vám to povolenie dával, je oveľa ťažšie posúdiť, či by daná akcia fungovala v prostredí,
pre ktoré ju žiada aktivisti zamýšľali. Žiadať o povolenie znamená žiadať niekoho iného, aby prevzal záväzky a
zodpovednosť za vaše konanie.

Posledná poznámka k dôvere. Táto časť  o dôverovaní ľuďom v tom,  že  budú konať  v  najlepšom záujme
aktivistického hnutia je kľúčová. To znamená, že nikto nebude za neúspechy nikoho obviňovať! Keď niečo
nevyjde, tak to nevyjde na parciálnej úrovní. Preto sa aktivistické hnutie s neúspechom následne vysporiada, ale
nikdy nebude strácať čas obavami, čo by sa mohlo pokaziť do budúcna. Keď niečo nepôjde podľa plánu, hnutie
sa z toho poučí a ide sa ďalej. Naopak keď sa niečom zaznamená fenomenálny úspech, bude to celé hnutie
kopírovať a remixovať do nových variantov, aby sa to ešte zlepšilo.  To všetko bude prebiehať živelne bez
potreby vášho zásahu, ak aktivisti budú mať možnosť svoje úspechy zverejniť.

Samoorganizácia a vedenie hnutia Masswise movement

Neverte na organizáciu hnutia bez vodcov a koordinátorov. 

Takýto názor určite prekvapil niektorých ľudí, ktorí verili a možno aj trvali na tom, že hnutie musí byť bez
vodcov a úplne živelné. Stačí sa rozhliadnuť okolo seba, že k zmenám dochádza, keď sa môžu ľudia navzájom
inšpirovať  k veľkolepým činom. To je  dokonca priamo definícia  vedenia.  Oproti  tomu,  ak máte  obrovské
zhromaždenia ľudí, ktorí sa musia zhodnúť na každom kroku, než začnú čokoľvek robiť, vrátane postupu na
dosiahnutie samotnej zhody, potom sotva niečoho dosiahnete.  Preto pri budovaní hnutia musíte zaistiť,  aby
ktokoľvek mal v hnutí voľnosť konať len na základe vlastného presvedčenia, že niečím prispeje k dosiahnutiu
cieľov hnutia mass movement wise. Ale nikto si nesmie prisvojiť právo obmedzovať ostatných, či už na vlastnú
päsť alebo prostredníctvom početnej prevahy. Táto myšlienka, že si ľudia sami smú prisvojiť právomoc hovoriť
a konať v mene hnutia sú k tomu povzbudzovaní a očakáva sa to od nich, ale v žiadnom prípade si nesmú
prisvojiť moc obmedzovať právo ostatných robiť to isté je pre veľa ľudí ťažko pochopiteľná.
Boli sme tak dôsledne vychovaní nerozlišovať moc nad svojím vlastným konaním a nad konaním ostatných.
Tento zásadný rozdiel potrebné aktívne vysvetľovať v tom zmysle, že možnosť prisvojiť si právomoc niečo
urobiť je niečo iné,  ako možnosť zabrániť ostatným urobiť to isté. V hnutí ľudia smú to prvé, ale nesmú to
druhé.



V dôsledku takto rozsiahleho mandátu platí, že ak  si niekto myslí, že by hnutie  málo na dosiahnutie svojich
cieľov podniknúť nejaký krok, môže s tým jednoducho začať ako prvý. Ak budú ostatní súhlasiť, že daný smer
je prospešný, sami sa k tej činnosti pridajú.

Tri hlavné dôvody, prečo by hnutie Masswise movement nemalo byť bez vodcov.

Prvým dôvodom je to, čo ste si určite všimli, že neustále hovoríme o cieľoch hnutia, ktoré pochádzajú od vás,
zakladateľov hnutia. Keď hnutiu anonymných aktivistov dovolíte začať diskutovať o zmysle vlastnej existencie,
tak okamžite stratíte schopnosť priťahovať nových ľudí, ktorí sú predsa k hnutiu priťahovaní kvôli dosiahnutiu
určitého cieľa, a nie z nejakého všeobecného zmyslu pre spoločenskú súdržnosť. Ak je cieľ hmlistý alebo sa o
ňom  dokonca  diskutuje,  tak  hnutie  nebude  priťahovať  ľudí,  pretože  ľudia  nebudú  hnutie  vnímať  ako
dôveryhodný a efektívny nástroj na splnenie svojho cieľa. Predsa keď sa o cieli diskutuje, tak je neurčitý a
nejasný, takže o akom cieli potom vlastne hovoríme? 

Druhým dôvodom prečo by hnutie nemalo byť bez vodcov sú priamo tie mechanizmy, ktoré kultúre hnutia
zaručujúce slobodu konať. Tieto hodnoty budú kľúčové pre úspech hnutia, preto ich musíte zakotviť musíte vy
ako zakladatelia hnutia. Ak hnutie začne diskutovať o vlastných metódach riešenia sporov, čím sa dostane do
stavu, kedy už sa ľudia ani nemajú ako zhodnúť,  resp.  už na niečom  dohodnúť, tak potom sa úplne zastaví
všetok aktivizmus nevyhnutný pre splnenie hlavného cieľa. Preto si myslím, že hnutie bez vodcov vo finále nie
je schopné priniesť svetu nejakú viditeľnú zmenu. 

Tretím dôvodom je pri samoorganizácií hnutia z dola spravodlivá redistribúcia a vzájomná kontrola efektívneho
a  úplne  transparentného  využitia  financií  a  iných  nedostatkových   zdrojov,  ktoré  sú  darované  hnutiu  na
dosahovanie jeho cieľov. Ak by neboli v hnutí servisní koordinátori, tak by vznikali spory o peniaze a ostatné
zdroje, tzn. ako ich spravodlivo a efektívne prerozdeliť podľa aktuálnych potrieb. Pomer prerozdelenia ¼ k  ¾
v prospech regiónov je optimálne z dôvodu dlhodobej udržateľnosti hnutia anonymných aktivistov. Inak by sa
rozpadlo z dôvodu zdefraudovania zdrojov alebo ich neefektívne využívali na presadzovanie osobných záujmov
oportunistických exotov. Tí by mohli ovládnuť anonymné hnutie a následne by sa snažili naakumulované zdroje
využívať v svoj prospech, nie pre pôvodne ciele hnutia kvôli ktorým hnutie vzniklo. Na druhej strane všetky
získané príjmy z členského a najmä darov by sa nemali použiť, ale by mala sa akumulovať cca 20% rezerva na
plánované výdaje prevyšujúce jeden rok. Napr. ak bude ročné členské 5€, tak 3€ zostanú de facto na činnosť
dolu v oblastných organizáciách v „rukách servisných koordinátorov“, lebo tieto štruktúry nebudú mať právnu
subjektivitu. Tieto finančné zdroje im budú refundovať servisní koordinátori podľa aktuálnych potrieb. Aby sa
zabránilo defraudácií, tak bude stanovený týždenný limit na čerpanie. Úlohou servisných koordinátorov bude
transparentné zverejňovanie využitia financií na transparentných účtoch oblastných a regionálnych organizácií
hnutia. Ak členovia na oblastnej alebo miestnej úrovni zistia neefektívne nakladanie, tak sa cez KlČ anonymne
obrátia  s  podnetom na člena dozornej  rady za konkrétny región. Ten neodkladne podnet prešetrí  a ak zistí
pochybenie,  tak  zjedná  nápravu  v  súlade  s  finančným  poriadkom.  Ďalšie  1€  sa  použije  na  republikovú
koordináciu a propagáciu. Zostávajúce 1€ sa bude akumulovať na dlhodobejšie výdaje presahujúce účtovný rok.

Jediná mocenská základňa v Masswise movement.

Ak sme sa vyššie zaoberali participatívnou spravodlivosťou na regionálnej a oblastnej úrovní, tak na druhej
strane nezabúdajte  na obrovské riziko vzniku súperiacich o moc a peniaze regionálnych organizácií.  Čomu
jednoznačne musíte a priori zabrániť sofistikovane vytvorenou  organizačnou štruktúrou KROH bez pravnej
subjektivity!



Rick Falkvinge ako predseda strany Pirátov hovoril s ľuďmi z viacerých neúspešných neparlamentných strán,
aby zistil, kde urobili najväčšie organizačné chyby. Každá z týchto strán bez výnimky uviedla, ako buď jediný
alebo jeden z hlavných dôvodov svojho neúspechu vytvorenie niekoľkých samostatných organizacií s vlastnou
právnou  subjektivitou. Z  toho  vyplynulo  dôležité  ponaučenie,  ktoré  spočívalo  vo  vytvorení  viacerých
mocenských  základní.  Tieto  strany  sa  rozdelili  do  niekoľko  rôznych  formálnych  organizácii,  ktoré  mali
samostatnú právnu subjektivitu a každá mala na starosti určitou zemepisnú oblasť alebo pod oblasť. To viedlo k
niekoľkým  katastrofálnym  následkom:

1)  Značná  časť oblastných  aktivistov  sa   venovala  takmer  výlučne  len  záujmom ich  miestneho  združenia
namiesto toho, aby sa starali o hnutie ako kooperatívny celok. Spústa energie sa presmerovala z aktivizmu do
vnútorného  mocenského  boja  medzi  zámerne  vytvorenými  súperiacimi  frakciami.  Predsa  v  prvom  rade
potrebujete, aby každý aktivista bol členom zjednoteného hnutia a nie členom „podhnutia „z Kačerova“, ktoré
bojuje  za  svoje  vlastné  záujmy  proti  pod  hnutiu  zo  susedného  „Západného  Kocúrkova.“  Rozhodne  nikdy
neumožníte vytváranie frakcií, ktoré potom medzi sebou začnú súperiť až bojovať. Potom je kooperácia medzi
nimi  takmer  úplne  vylúčená.

2) Vznikne tým množstvo nadbytočnej administratívy. Potrebujete, aby administratívu riešilo, čo najmenej ľudí
a naopak aby sa čo najviac ľudí venovalo aktivizmu. Preto musíte všetku administratívnu záťaž centralizovať na
jedného človeka alebo pár servisných koordinátorov. Pre všetkým ostatným ju zjednodušíte na úroveň kliknutia
na redistribučné tlačítko príslušného koordinátora na web stránke: „Prideľte nám peniaze na túto skvelú akciu,
ktorú práve organizujeme.“ Potom je to už na ich vzájomnej dohode, ako to minimálne traja (3AA) zorganizujú.
Rozdelenie organizácie hnutia na viacej právnych entít znamená, že každá entita si musí zvlášť viesť vlastné
„certifikované účtovníctvo”, podávať daňové priznanie, riešiť úradnú korešpondenciu a pod. Tým sa vyplýtvate
množstvo času svojim  aktivistom, ktorí  by sa inak mohli v tom čase venovať aktivistický prínosnej práci pri
realizácií  cieľov  hnutia.

3) Zároveň celkom iste chcete mať, čo najmenej ľudí, ktorých baví administratíva a čo najviac, ktorých baví
aktivizmus. Do hnutia takto priťahujú ďalších ľudí, ktorých taktiež baví extrovertní aktivizmus. Ak oproti tomu
nechate rásť počet byrokratických úradníkov, budete do hnutia priťahovať stále viac a viac administratívnych
byrokratov  a  čo  je  ešte  horšie,  títo  začnú  odpudzovať  ľudí  orientovaných  na  aktivizmus.
„Človek, ktorý svoj život zasvätil papierovaniu, stratil všetku vlastnú iniciatívu. Rieši len tie veci o  ktorých ho
upovedomí  niekto  iný,  pretože  sám  si  prestal  čohokoľvek  všímať.“  C.  Northcote  Parkinson

4) Snažte sa o čo najmenej úplne zbytočných duplicitných výdajov v organizácií, ktorá už aj tak nemá peniaze
nazvyš, ako je obvyklé pre anonymné aktivistické hnutia. Poplatky za bankový účet môžu stáť napr.  päťdesiat
eur ročne. Pre jednu organizáciu je to ešte znesiteľná čiastka. Pre dvadsať päť právnych entít je to však naraz až
1250 €.  Sčítame si  všetky  ostatné  výdaje spojené s  prevádzkou samostatnej  právne entity  a  vynásobte ich
počtom právnych entít dospejeme k vysokej a veľmi neefektívne multicitné vynaloženej sume. Takže si svoje
hnutie usporiadajte  ako jedinou právnu entitu (pokiaľ ich vôbec ako formálnu právnu entitu zaregistrujete).
Pretože spústa odvážnych pokusov zmeniť štát  stroskotalo na zámernom alebo neuváženom vytvorení siete
vnútorných frakcií s  tak predvídateľnými následkami, ako že večer zapadá slnce.

Udržujte si jedinú sadu hodnot, jedinú hodnotovú základňu

Rick Fackvinge píše: „Mojou najväčšou strategickou chybou chybou vôbec,  bola chamtivosť,  čo nie je nič
neobvyklého. Týkalo sa to založenia mládežníckej organizacie Pirátskej strany Ung Pirat („Mladí piráti“). V



Evrope  majú  politické  strany  skoro  všade  mládežnícke  organizácie,  kde  sa  dospievajúci  učia  o  politike  a
hodnotách strany od svojich vrstovníkov. Prestože niečo takéto môže v mnohých  oblastiach sveta znieť divne,
ale  v  časti  Európy  a  vo  Švédsku  je  to  naprosto  normálne.
Bolo mi povedané, že strana alebo hnutie by po založení mládežníckej organizacie mohla získať stovky tisíc eur
zo štátnych dotácií.  Pretože štát  každoročně vypláca  dotácie  na aktivity  pre mládež,  ktoré mladým ľuďom
ponúkajú zmysluplné využitie voľného času a politická činnosť rozhodne patrí do tejto množiny. Vzhľadom k
tomu, ako zívala  prázdnotou stranícka pokladña,  bolo v poradí prvou mojou chybou to,  že som sa  nechal
zaslepit  vidinou  peňazí  a  nezistil  som  si  dostatok  informácií.
Partia, ktorá sa prihlásila na založenie mládežníckej organizacie, svojej práci skvele rozumela, čo je v hejnu
typické, a mala s tým značné skúsenosti. Presne vedeli, ako sa byrokracií vyhnúť, ako vopred optimalizovať
štruktúru mládežníckej organizácie, aby preskočili všetky prekážky na najkratšej ceste k dotáciám na aktivity
pre mládež.

Tu väzí druhý problém, o ktorom som v tej  dobe nemal tušenie,  ale  ktorý se stal  mojou druhou zásadnou
chybou.  Aby  mala  mládežnícka  organizacia  nárok  na  štátne  dotácie,  tak  musí  jej  organizačná  štruktúra
vyhovovať  striktným  predpisom.  Okrem   iného  musí  byť  prísne  demokratická,  čo  ie  spojené  so  spústou
byrokracie a hlasovaní. To bolo v priamom rozpore se všetkým, čo ste sa  dozvedeli v kapitole 6 o riešení
sporov  v  hejne.
Obecne by sa to dalo povedať, že kvôli dotáciám musí fungovať podľa šablóny neziskovej organizácie zo 60.
rokov  20.  storočia.
Ak si  spomeniete,  že  takáto  štruktúra  potlačuje  rozmanitosť,  ktorá  je  nevyhnutná  pre  úspech hejna.  Ďalej
podporuje vnútorné spory, pretože keď sa o všetkom hlasuje, z každého rozhodnutia sa vyrobí spor — a v
dôsledku  se  tým  miesto  dovedností  pri  práci  v  hejne  rozvíjajú  zručnosti  pre  vedenie  vnútorných  sporov.
V tej chvíli, stále bez sebemenšieho tušenia o budoucích problémoch som urobil  svoju tretiu zásadnú chybu a
spojil som žiadosť o členstvo v Pirátskej strane so vstupom do mládežníckej organizácie. Dotácie na aktivity pre
mládež sa vyplácajú podľa počtu členov do 26 rokov a počtu regionálnych pobočiek, a mládežnícka organizácia
bola optimalizovaná na maximalizáciu týchto dvoch čísel.  Pri založení  teda  do nej vstúpili  stávající  mladí
členové strany a každý nový člen mohol pri registraci zaškrtnout volbu „Je mi menej ako 26 rokov a chcem
vstúpiť  do  mládežníckej  organizácie.“  Nie dlho  potom som zistil,  aká  to  bola  veľká chyba.  Pre  hnutie  to
prinieslo  peniaze,  ale  strategické  škody  boli   omnoho  väčšie.
Mládežnícka organizácia splnila podmienky pre pridelenie štátnych dotácií na aktivity pro mládež 16. 01. 2009,
čo bola od jeho založenia v decembri 2006 rekordne krátka doba. Členovia, ktorí ju vybudovali presne podľa
mojich pokynov, se vyporiadali  so švédskou dotačnou byrokraciou v rekordnom čase,  č o bolo  pre hejno
typické  hoci  musíme  značnou  část  zásluh  pripísat  ich  osobným  schopnostiam.
Lenže, ako  sme si povedali v kapitole 5, členovia sa budu sami organizovať v záujme zlepšenia čohokoľvek, čo
je  verejne  merateľné..  Mládežnícka  organizácia  bola vybudovaná s  cieľom maximalizovať  prísun dotácií  a
trvale merala príslušné  verejne parametry. V dôsledku toho členovia mládežnícku organizaciu ďalej  budovali
úplne iným smerom než samotnú stranu. A ešte horšie bolo to, že tento smer by bol pre stranu  zničujúci, keď
do  nej  začalo  presakovať  organizačné  myslenie  z  mládežníckej  organizácie.  A  to  se  samozrejme  aj  stalo.
Mládežnícka organizacia mala byť hlavnou aktivistickou základňou a náborovou zónou pre ďalšie generácie
aktivistov.
Takto  začali  byrokratické  predpisy  švédských  štátnych  dotácií  na  aktivity  pre  mládež  postupne  rozkladať
mentalitu  spolupráce  a  rôznorodosti  hejna  Pirátske  strany,  pretože  ovládali  štruktúry  jej  mládežníckej
organizacie.
Mohli  by  ste  namietať,  že  dotačné  predpisy  tu  štruktúru  neovládli  doslova.  Lenže  zmyslom  založenia



mládežníckej  organizacie  bolo  splniť  tieto  predpisy  a  získať  tak  peniaze  pre  hnutie.  Žiaľ  kvôli  slepej
chamtivosti  sa  spôsobili  tažké  strategické  škody.
Prirodzene,  ako sme si  povedali  v  kapitole  5,   mládežnícka  organizácia  sa  stále  viacej  zameriavala  na  čo
najvåčšie podriadenie  samých seba dotáciám, ktoré ju poháňali. Naviac vďaka svojim o mnoho rozsiahlejším
zdrojom dokázala z nových aktivistov urobiť plničov dotačných predpisov skôr, než z nich samotná strana stihla
vycvičit  na  schopných  formovačov   verejnej  mienky.
Aby to bolo ešte horšie tak sa v mládežníckej organizácií zrodila kultúra alebo možno bola vypestovaná, že
svoju vlastnú í organizační kultúru vnútorných sporov považovali za o mnoho lepšiu než bol  ideál hejna si
navzájom pomáhať v kultúrnej rozmanitosti a aktivně se snažili preniesť kultúru vnútorných sporov do hejna
strany. V blaženej nevedomosti sa z neznalosti všetok nábor nováčkov  a teda aj zdrojov závisel práve na tejto
metodológii  hejna,  ktorou  tak  pohrdali.

Katastrofa bola ted trojitého rázu:
1) Mládežnícka organizácia  mala mnohonásobně viacej  zdrojov než samotná strana a  pomocou nej  novým
aktivistům vštepovala  hodnoty  demokratického  vnútorného boja,  ktoré  sú  aktivizmu v  hejne  úplne  cudzie.
Navyše uprednostňovaním administratívy pred aktivizmom skôr, než im strana mohla vysvetliť, ako fungují
organizacia formou hejna.

2) Pretože členovia mládežnickéej organizacie boli zároveň členmi strany, nebolo možné zastaviť preťahování
členov   strany  do  mládežníckej  organizácie.  Exekutívna  časť  straníckej   organizacie  totiž  koniec  koncov
dostávala mandát od Valného zhromaždenia, kde si títo členovia starostlivo strážili svoje záujmy k získaniu
stále viacej peňazí a zdrojov
3) Za  iných okolností by mládežnická organizace bola prirodzeným výcvikovým centrom strany; takto se z nej
stalo cvičišťom pre o aktivisty ničiace hodnoty,  které straně přinesly úspech. V dôsledku tak neboli  odkud
nabírat nové aktivisty, kteří ještě neprošli výcvikem v hodnotách a postupoch ničení hejna. Takže mládežníckou
organizaci miesto konsenzu a aktivizmu poháňali spory. Místo  na  princípoch zmeny sveta bola jedinù vána na
princípoch  nenásilného  vnútorného  boja  („učenie  sa  demokratickým  principom“).  Bola  vybudována  na
uprednostňováaní a odmeňování administratívy pred  aktivizmom. Obsadila Valné shromáždenie strany, odkiaľ
ich nešlo vyhodit, mala pod kontrolou nábor nových aktivistů každým dňom narastali škody na organizačných
hodnotách.
Aby som ilustroval na tvrdých faktoch, aká moc bola mládežníckej organizácie uzavretej  do svojho vlastného
sveta, stačilo si všimnout, že ve volebnom roku (2010) nebola v pláne činnosti na celý rok jediná zmienka o
voľbách. Ano, čítate správne, že organizácia, ktorá mala byť hlavnou aktivistickou základňou politickej strany,
sa vôbec nezaujímala o nadchádzajúce významné voľby. Bola takto zrealizovaná   hotová katastrofa a vytrvale
sa bránila odrezaniu od prísunu nových aktivistov, ktorí prichádzali z materskej strany.

Partia,  ktorá  mládežnícku  organizáciu  vytvorila  presne podľa mojich  požiadaviek,  sa  naprosto prekonala  a
vybudovala najlepšiu možnú organizaciu podľa daného zadania a dokonca aj nad  jeho rámec, zlomila pritom
niekoľko švédskych rekordov a skutočne pre nás získala tie stovky tisíc eur ročne. Lenže strategické škody na
elementárnych  organizačných  hodnotách  značne  prevyšovali  finanční  zisk.
Aby  toho  nebolo  málo,  strana  s  tými  peniazmi  vôbec  nesmela  nakladať  a  museli  zostat  v  mládežnické
organizácií.

Poučení znie, že sebe väčšia hromada peňazí aj keď ju skutečne dostanete nedokáže napraviť škody vo vašej
organizácií,  keď prídete o svoju hodnotovú základňu. Toto bola moja najväčšia strategická chyba v živote.
Musíte si udržovať jedinu hodnotovú u základňu. V žiadnom prípade neriskujte kulturu svojho hejna kvôli
rýchlym peniazom. 



Udržujte  si  jedinu  hodnotovou  základňu.
Krátko  pred  napísaním  týchto  riadkov  bol  novým predsedom vyššie  popísanej  mládežníckej   organizácie
zvolený  jeden  z  najväčších  zastáncov  princípov  hejna  v  celom hnutí.  Až  potom sa  ukáže,  či  sa  v  tomto
konkrétnom hejne podarí napraviť škody na hodnotách spolupráce a rozmanitosti.

Skelet - kostra aktivistického hnutia Masswise movement
Kostra, kultúra a ciele hnutia musia byť sformulované a presaadzované jeho zakladateľmi a iniciátormi. Vo
firemnom prostredí by sme hovorili   o poslaní a hodnotách, ako o základe firemnej kultúry.  V hnutí musí na
podobnýcu princípoch fungovať organizačnē jadro  hnutia ako zavádxaci program Bios v prípade PC. Vvoboch
prípadocy  by sme tomu hovorili jadro systému – kernel. Ktorému budeme venovať dostatočnú pozornosť, aby
sme to dostatočne zrozumiteľne vysvetlili, že v prvom rade ide o vysoko sofistikovanú koordinačnú činnosť.

Stavba Operačného systému hnutia (OSH)

Táto časť je nepochybne tá najdôležitejšia pre nájdenie tzv. politického severu. Ten je potrebný a nevyhnutný
pre správne zorientovanie sa a zaradenie sa do najhodnejšieho aktivistického hnutia. Ak tento veľmi dôležité
jadro OSH podceníte alebo mu nebudete venovať adekvátnu pozornosť, tak v aktivizme vykonáte naivne a
dobromyseľne  množstvo  práce  v  kontra  produktívnom  smere.  To  vás  nielen  bude  trápiť  ako  „užitočného
idiota“, ale bude zároveň to bude aj časová strata s množstvom interpersonálnych a interkomunitných sporov a
nedorozumení! Ak by ste sa boli na začiatku správne aktivisticko politický zorientovali, tak by sa vaša práca v
hnutí  uberala  od začiatku správnym smerom. Ako príklad uvediem liberálny kernel Českej Pirátskej  strany
(ČPS). Aj keď politický program ČPS bol atraktívny pre potenciálnych nových členov a voličov aj napriek
tomu ČPS ho nepresadí, lebo jej ideologické základy spočívajú na absolútne nevhodnom kerneli pre správne sa
zorientovanie a  dosiahnutie stanovených cieľov. Vysvetlenie je jednoduché. ČPS je postavená na egoistickom
liberalizme, preto sa zaradila do tábora libertariánov a neokonov, akými sú ODS TOP 09, STAN, KDU ČSL,...
Ak by boli voliči dostatočne informovaní, politickí uvedomelí  a oboznámení s politickým kernelom, tak by
pirátov neboli volili. Určite by sa nedostali do role užitočných idiotov, ktorí v predvolebnej kortešovačke naivne
naleteli a volili ČSP. Tak isto to platí pre členov a voličov SPD, ktorej kernel je rasisticko národné socialistický,
kde  priamo-demokratická  programová  nadstavba  zmiatla  pol  milióna  voličov.  Takže  značná  časť  voličov
precitla  a uvedomila si,  že sa dostala  do role naivných „pitomiov”,  ktorí  včas nespoznali  politický sever a
proulraburžoáznu orientáciu SPD. (Ísť do jadra pôvodnej EHS 15 s tromi libertariánskymi slobodami.) Kernel
vo svojej  elementárnej podstate musí dávať jednoznačnú a nespochybniteľnú odpoveď už pri svojom štarte
(bootovaní)  na to  ktoré prvky do systému patria  a preto ich spája,  lebo sú kompatibilné,  komplementárne,
kohézne,... a preto je potrebná a nutná kooperácia s nimi v rámci konkrétneho OSH, aby za dosiahli stanovené
ciele.

Ako príklad konkrétneho jadra systému (kernelu) uvedie systémové prvky, ktoré sú nevyhnutné pre hladké,
systémovo bezproblémové a dlhodobé fungovanie hnutia a pod. Úplne na začiatku stavby jadra systému musí
byť nespochybniteľne jasné, akú politickú architektúru má formujúce sa hnutie. 

Pri  zadefinovaní  kritérií  pre  stavbu architektúry  kernelu  musí  byť naprosto jasné,  či  sa  jedná  jadro  hnutia
usilujúceo sa: 

-  o  centralizované  paternalistické  (štát  sa  musí  postarať)  alebo  decentralizované  samosprávne  tzn.
participačné a kontribučné (prispievajúce) kooperujúce regionálne hnutie?

-  o  egoistický  individualistické  (liberálne,  libertariánske,  neokonzervatívne)  alebo  kolektivistické
(socialistické, komunistické, komunitárne) hnutie?



- o hnutie presadzujúce záujmy bielych katolíckych nacionalistických a rasistických Slovákov alebo všetkých
emancipovaných autochtónnych vlastencov bez rozdielu etnicity, rasy, kultúry, vierovyznania,...?

-  o  hnutie  presadzujúce  záujmy privilegovaných,  resp.  pozitívne  diskriminovaných menšín  alebo záujmy
pracujúcej utláčanej väčšiny?

- o hnutie presadzujúce záujmy atomizovaných jednotlivcov a liberálnych mikro homo komunít alebo pro
rodinných hetero komunít  (rodín, rodov, frátrií, obcí, regiónov)?

- o hnutie presadzujúce ekonomické záujmy autochtónnych (domorodých) vlastencov alebo alochtónnych
prisťahovalcov, globalistov a kozmopolitov, ktorí na  nás parazitia ?

-  o  hnutie  presadzujúce  záujmy  námezdných  pracujúcich,  SZČO  alebo  záujmy  ich  vykorisťujúcich
zamestnávateľov bohatnúcich na ich nezaplatenej nadpráci?

- o hnutie presadzujúce kooperatívne regionálne komunitné (lokal patriotistické) záujmy alebo nadnárodné,
globálne a centralizované štátne?

-  o  hnutie  presadzujúce  záujmy  regionálnej  autentickej  vlasteneckej  kultúry  alebo  globálných
multikulturálnych alochtonných kultúr ?

- o hnutie presadzujúce záujmy v oblasti vlastníctva výrobným prostriedkov a prírodných zdrojov pracujúcej
väčšiny regionálnych patriotov alebo dedičnej oligarchie, privatizérov a štátnych mocenských elit? 

-  o  hnutie  presadzujúce  záujmy  kolaborantov  cez  poskytované  menšinové  privilégia  alebo  presadzujúce
nulovú diskrimináciu (egalitárnu rovnosť s oprávnenou solidaritou k individuálne znevýhodneným), ale nie
kolektívne a menšinovo znevýhodnených napr. etnický, rodovo, náboženský a pod. ?

- o hnutie presadzujúce záujmy ochrany životného prostredia,  vrátane obnoviteľných a neobnoviteľných
prírodných zdrojov na regionálnej úrovní alebo globálno korporátne a centrálno paternalisticke?

- o hnutie presadzujúce centralizovaný vodcovský princíp alebo decentralizovaný s dualným vedením na
všetkých úrovniach kolektívnej kooperácie?

Pre  pochopenie  analógie  je  potrebné  vedieť,  čo  je  operačný  systém  (OS)  PC?  Pretože  mladšia  generácia
omnoho ľahšie pochopí to ako funguje SW počítača, smartphonu alebo tabletu, ako za účelovou propagandou,
interným  fake  news  a  populizmom  maskovaný  krypto  politický  kernel  politických  strán  a  hnutí.  Ak  toto
pochopia, tak nenaletia krypto libertariánom, krypto boľševikom, krypto neonacistom a krypto neokonom, ktorí
hája svoje hegemonistické záujmy! Samozrejme, ak nimi nie sú alebo nie sú stotožnení s ich ideologickým
kernelom. Potrebné je vedieť kto je kto a potom sa ako výborne informovaní môžeme zodpovedne rozhodnúť. 

OS je súhrnné označenie pre technické a programové prostriedky počítača. Tieto súbory a programy pomáhajú
používateľom ovládať počítač podľa jeho predstáv. Hlavnou úlohou OS je zabezpečiť prepojenie používateľa s
hardwarom  počítača.  Umožňuje  beh  programov  a  narábanie  so  súbormi,  ktoré  sú  uložené  na  disku.  Bez
operačného systému by užívateľ nemohol nič robiť s počítačom, mal by totiž len nepoužiteľnú „krabicu“ plnú
PC komponentov, ktoré by navzájom nekomunikovali na úrovni bitov s nadobúdajúcou hodnotou 0 alebo 1. Na
podobných princípoch budete môcť riadiť  hnutie v jednotlivých regionálnych a oblastných štruktúrach ako
jeden kompaktný celok.

Operačný  systém sa  skladá  z  jadra (analogický   skeletu,  resp.  kostry  hnutia)  a  pomocných  systémových
nástrojov (koordinátorov a členov hnutia).  Jadro (kernel) je základom operačného systému. Zavádza sa do
operačnej pamäti počítača pri butovaní (štarte) a zostáva v činnosti po celú dobu behu operačného systému. 



Kernel (Jadro systému) sa používa na označenie hlavnej časti väčšiny operačných systémov. Je to základný
kameň stavby operačného systému. Jadro OS (kernel) zabezpečuje bežiacim programom prístup k hardvéru
počítača  bez  toho,  aby nutne  museli  poznať  jeho detailné  technické  špecifikácie.  Súčasne  je  kernel  (jadro
operačného systému) zodpovedné za bezpečnosť systému, jeho ochranu pred chybným kódom  (napr. pred
hodnotovými zmenami prevratom, alebo oportunistami)  a ochranu dát na diskoch (interných formácií), správu
pamäte  počítača  správu diskových  jednotiek  a  sieťovú  komunikáciu.  (napr.  komunikácia  s inými  stranami
a hnutiami) Jadro operačného systému tiež zabezpečuje prepínanie medzi úlohami v operačných systémoch,
ktoré využívajú multitasking.  Tzn. kostrou hnutia operatívne stanovovanie priorít pre riadenie koordinátorov.  

Program, jednotlivé programové ciele a úlohy hnutia Masswise movement

                                        Analogické vysvetlenie systému hnutia Masswise movement

Applications  (aplikácie) =  nástroje  organizačnej  práce (napr.  rezortné  odborné  sekcie  a organizačné
kancelárie pre jednotlivé regióny a pod.) Tu sa v podstate jedná vykonávanie konkrétnych úloh  – aplikácií
potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov hnutia, napr. nástroje na zber podpisov, organizovanie akcií atď.

Kernel  (jadro  systému)  =  organizačná  kostra,  resp.  skelet  hnutia funguje na  princípoch,  hodnotách  a
zásadách v stanovách a iných v interných dokumentoch hnutia (poriadky a kódex).  Analogický „bios” systému
budú tvoriť zakladatelia hnutia, ktorí zakladajú organizačnú štruktúru a iniciatívne stanovujú cieľ pre hnutie.

CPU (procesory) = kooperačné regionálne štruktúry hnutia vrátane delegovaných koordinátorov jednotlivých
25 regiónoch  kooperujúcich  navzájom v  Republikovej  rade  hnutia s kostrou  hnutia,  ktoré  sami  zároveň  aj
vytvárajú  podmienky  pre  aktivistickú  prácu prostredníctvom  servisných koordinátorov.  V podstate  obrazne
povedané pôjde o kooperáciu 25 (CPU) regionálnych organizácií s organizačných a servisných koordinátorov
v „multitasking režime“.  

Memory (pamäte) =   celkové informácie a know how hnutia,  ale  aj  osvedčené spôsoby napĺňania  cieľov.
Taktiež  zdieľanie čiastkových informácií  o parciálnych výsledkoch.  Ale aj  kompletné  a komplexné riešenia



jednotlivých vyriešených problémov v jednotlivých regiónoch, ktoré je možné aplikovať v iných regiónoch.
Taktiež tu budú informácie o podporovateľoch, darcoch a členoch hnutia, ktoré budú tajné, aby sa známosť ich
identity nemohla zneužiť nepriateľmi hnutia. Pričom informácie o financiách budú kontrolované transparentne. 

Device (zariadenia) =  členské oblastné organizácie hnutia (akčné bunky,  akčné šestky a akčné kluby,...) sú
decentralizované, ale kooperačne a koordinačne organizované koordinátormi v jednotlivých 25 TKC.

Vykonávanie programu Najbežnejšia funkcia operačného systému je podpora aplikácií spustených užívateľom.
Na operačných systémoch s podporou multi  programovania,  sú bežiace programy označované ako procesy.
Správa procesov využíva prostriedky poskytované operačným systémom na umožnenie vytvorenia, vykonania a
ukončenia  procesov,  a  zabezpečenie  rôznych  interakcií.  Túto  funkcionalitu  zabezpečuje  jadro  operačného
systému  v  spojení  s  príslušným  hardvérom.  Vykonanie  programu  zahŕňa  vytvorenie  procesu  operačným
systémom. Jadro vytvorí proces a buď ho odloží na neskoršie použitie, alebo mu priradí určitú časť pamäte.

Správa pamäte Okrem iných vecí, jadro multi programového OS je zodpovedné za kontrolu všetkej systémovej
pamäte, ktorá je používaná programami. Toto zabezpečuje, že program nemôže narábať s pamäťou, ktorá je už
používaná iným programom.

Multitasking  Termínom multitasking (z anglického multi task = mnoho úloh) sa označuje schopnosť počítača
vykonávať (aspoň zdanlivo) niekoľko úloh súčasne. Väčšina dnešných operačných systémov je viac úlohová
(patrí  sem napríklad  Windows či  Linux),  ale  naopak MS-DOS je  príkladom jedno úlohového systému,  na
ktorom vždy beží len jediný program (centralizovaná autokratické riadenie predsedníctvom alebo vodcom).
Multitasking môže byť realizovaný mnohými spôsobmi. Základné delenie je na skutočný multitasking, kedy je
hardware počítača naozaj schopný v každom okamihu vykonávať viac úloh súčasne a na zdanlivý multitasking,
kedy sa dojem súčasného behu viacerých programov dosahuje tým, že sa tieto programy veľmi rýchlo v behu
striedajú,  ale  v každom okamihu spracúva procesor  jedinú úlohu. Tento systém bude fungovať obrazne na
princípe 25 CPU (= 25 kooperujúcich TKC), čiže pôjde o paralelnú, ale pritom vysoko koordinovanú činnosť na
tej istej úlohe, ale aj rôznych úlohách súčasne v konkrétnom čase. V podstate ide o to, že viaceré kooperujúce
regióny budú schopné paralelne pracovať na rôznych úlohách, ale aj súčasne spoločne kooperačne na tej istej
úlohe  v  rámci  kraja. Tzn.  že  budú  navzájom zdieľať  čiastkové  výsledky,  koordinovať  ich  a  kooperatívne
korigovať a sumarizovať úlohy v reálnom čase.

Z  uvedenej  analógie vyplýva  to,  že  zakladatelia  hnutia  by  si  mali  stanoviť  jasný,  primeraný  náročný  a
ambiciózny, ale pritom uskutočniteľný cieľ, ktorý je považovaný za potrebný pre významné zlepšenie života v
obci, oblasti, regiónoch alebo celej krajine.

Diktujte o víziu, ale nikdy nie posolstvo, ani slogany.

Formulujte víziu a to ostatné nechajte na iniciatívu aktivistov Masswise movement

Návod je až smiešne jednoduchý: Povedzte svoju víziu všetkým v massmovementwise a nechajte  tie tisíce
aktivistov preložiť ju do ich slov, ktoré sa hodia do ich spoločenského a kultúrneho prostredia. Nevymýšľajte
žiadne  univerzálne  slogany,  ktoré  sa  budú  musieť  všetci  naučiť.  Takýto  univerzálny  slogan  nebude
pravdepodobne sedieť nikomu. Komplikované je zadefinovať slogan už pre dve odlišné ideologické prostredia,
kde sú extrémne protiklady. Už aj nepatrný náznak ideovej nepríslušnosti a nekompatibility môže spôsobiť, že
vaša  myšlienka  a  vízia  bude  zavrhnutá  v  diskusii.  Preto  potrebujete  tisíce  aktivistov,  ktorí  by  vašu  víziu
preniesli  do toľkých rôznych spoločenských prostredí,  koľko máte aktivistov.  Len tak budete môcť svojou
víziou  uchvátiť  ich priateľov,  ak táto  vízia  bude obalená  jazykom ich  vlastného spoločenského prostredia.
Presadzujte jednotu v rôznosti, formulovaním vízie.



V praxi to znamená, že  aktivistom dáte voľnosť v propagácií a realizácií, ale  zároveň budete očakávať od
nich výsledky v súlade s víziou a stanovenými cieľov hnutia. 

Pomátajte  hnutiu  Masswise  movement remixovať  posolstvo

V predchádzajúcej časti sme prebrali vertikálnu komunikáciu v hnutí. Horizontálna komunikácia je pre úspech
hnutia ešte omnoho dôležitejšia. Aktivisti musia mať možnosť inšpirovať sa a učiť sa od sebe navzájom, bez
toho aby ste medzi nimi stáli ako prekážka. Oni musia mať kontrolu nad posolstvom, ktoré odvodili z vašej
vízie.  
Hnutiu musíte poskytnúť nejaký pracovní priestor,  kde medzi  sebou budú môcť aktivisti   zdieľať pracovní
súbory: plagáty, letáky, bannery, šablóny blogov, chytľavé hesla, motívy kampane, čokoľvek, čo úzko súvisí so
šírením vašich myšlienok a vízie. Ďalej musia mať možnosť tieto pracovné súbory komentovať a diskutovať o
nich medzi sebou. Keď im ich poskytnete, budete žasnúť nad nesmiernou genialitou, ktorú mnohí prejavia pri
realizovaní vašej vízie do slov a obrazov. Samozrejme nie všetky plagáty a letáky budú úžasné, ale len tie
najlepšie sa  budú môcť využívať na mnohých miestach a vo viacerých situáciách, než pre ktoré boli pôvodne
vytvorené.  To všetko prebehne bez vašeho zásahu. A čo na viac, hnutie bude svoje plagáty a letáky remixovať
samé od seba a bude ich neustále vylepšovať.  Niektoré pokusy nedopadnú slávne, ale tie, ktoré hnutie uzná ako
skvelé, postúpia do ďalšieho kola, budú využité v nových situáciách, alebo sa budú opäť zremixované.  Tu
nezastupiteľnú  úlohu  môže  splniť  sémantická  wikipédia ako  nástroj  synergickej  kooperácie  medzi  takto
prepojenými aktivistami v rôznych regiónoch. Schopnosť hnutia pracovať takto horizontálne naprieč všetkými
hranicami  a  vo  všetkých  merítkach  je  zásadný  pre  úspech  hnutia.  

Organizačná kostra hnutia Masswise movement

Úlohou skeletu (kostry) hnutia, tzn. jeho koordinátorov bude v jednotlivých oblastiach servisne zabezpečovať
kooperujúce bunky v oblastných štruktúrach. Úlohou servisných koordinátorov bude preplatenie oprávnených
výdavkov spojených s realizáciou parciálnych súčasti cieľov hnutia v danej oblasti. Nakoľko až  3/4 financií
budú  použite  na  realokáciu  (oblastné  prerozdelenie  servisnými  koordinátormi) v danom  regióne
a zostávajúca 1/4 príjmov bude použitá na pokrytie koordinačných výdavkov, masmédiálnu a propagačnú
činnosť. Z čoho vyplýva okrem iného, že  jednou z hlavných úloh koordinátorov bude uhradenie všetkých
oprávnených výdavkov, ktoré vznikli pri plnení cieľov hnutia. V určitom slova zmyslu pôjde o určitú formu
transparentného participačného financovania aktivít minimálne trojčlenných buniek aktivistov. Optimálne by
bolo ak by v každej obci dlhodobo a udržateľne fungovala aspoň jedná  ak  čn  á bunka   3 ľudí.  Zdroje budú
akumulované  z členských  príspevkov,  dobrovoľných  darov  od  členov  a sympatizantov  hnutia  pri  dodržaní
vopred dohodnutých pravidiel finančnej disciplíny.

Hovorili sme o udržiavaní maximálnej veľkosti pracovných skupín najviac siedmich členoch (optimálne 6
členov) a rozdeľovaní neformálnych skupín v oblasti, resp. regióne blížiacich sa k veľkosti 150 ľudí na dve
menšie skupiny. Ak sa spoja v danej  oblasti  dve trojčlenné akčné bunky, tak vznikne akčná šestka,  resp.
akčný výbor. Spojením v oblastí 3 - 5 akčných šestiek vznikne akčný klub s cca 30 členmi. Ak počet členov
v akčnom klube prekročí 36, vrátane koordinátorov a ich zástupcov, tak sa rozdelí na dva akčné kluby po cca 3
akčných šestkach. Tak, aby sa zjednoduchšila komunikácia a akčne kluby mohli opäť rásť. 

Z uvedeného vyplýva, že komunikácia medzi členmi skupiny s 7 členmi vytvorí až 21 vzťahov. Preto som
zvažoval  zachovanie  interagroup komunikacie  v rámci  skupiny z  dôvodu kooperacie  a   zároveň efektívnej
medziskupinovej  komunikácie.  Preto  je  potrebné  ultra  efektívne  riadenie  jedným  koordinátorom  dvoch
vedúcich  dvoch  kooperujúcich  akčných  trojčlenných  buniek  v  rámci  akčnej  šestky.  Takýmto  riadením  sa



zredukuje  počet  vzťahov  na  8  až  9,  z  pôvodných  21  vzťahov  medzi  koaktívnymi  aktivistami.  Navyše
koordinácia  dvoch vedúcich  eliminuje  kontraaktivitu  v akčnej  šestke.  Tzn.  čím je  menej  vzťahov potrebné
riešiť, tým menej energie sa vyplytvá na udržanie skupiny a o to viac energie zostáva na dosahovanie cieľov
skupiny.   Pretože  ku  kontraaktivite  vo  vnútornej  štruktúre  dochádza  tak,  že  každý  do  všetkého  kecá,  čo
zvyčajne  vedie  k  rozdeleniu  na  dve  alebo  viac  podskupin  ktorých  názory  sa  rozchádzajú,  čo  vedie  ku
konkurencii  a  bojom  v  skupine  na  úkor  kooperácie  a  výbornej  kolegiálnej  atmosféry,  kde  všetci  ťahajú
synergický rovnakým smerom. Takto sa eliminujú out členovia skupiny, ktorí sa do skupiny nepočítajú, hoci sú
jej členmi, lebo v danej skupine pôsobia pasívne. Takto dochádza zo strany členov skupiny k vzajomnej rivalite,
porovnavaniu a k snahe o ovládnutie konkurenčnej časti skupiny.

     Koordinačno-organizačný multi level (multitasking) úloh regionálneho koordinátora.

Úlohou každého  z 25  regionálnych  koordinátorov  bude  transparentne   realokovať  financie  tak,  že  ich
prerozdelia  servisní  koordinátori  pre  všetkých  oblastných  aktivistov,  podľa  toho  do  akej  miery  sa  budú
podieľať na plnení cieľov hnutia.  Čiže servisný koordinátor bude podporovať každý akčný klub, ktorý tvorí
max. šesť akčných šesťkových článkov s maximálne 36 aktivistami. Každý akčný klub si konsenzuálne vyberie
delegáta do obvodnej klubovej rady. V zmysle predpokladanej regionálnej akčnej efektívnosti regionálnu radu
vytvoria delegáti z pravidla sedem akčných obvodných klubových rád.
Z uvedeného vyplýva symetrický teoretický predpoklad, že 7 x 36 = 252 aktivistov; 252 x 25 = 6300 aktivistov.
Tento  počet  vytvorí  v rámci  Slovenskej  republiky  tzv.  kritickú masu aktivistov,  ktorá  je  schopná pri  plnej
angažovanosti  vyzbierať  stanovený  počet  podpisov  a obsadiť  všetky  okrskové  komisie  so  zabezpečením
paralelného  spočítavania  hlasov.  Potrebné  je  jednoznačne  naznačiť,  že  sa  vôbec  nejedná o symetrický
organizované hnutie a  ani praktický ho nie je možné dosiahnuť. Z veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa bude
jednať o asymetrickú štruktúru tak, ako budú aktivisti pribúdať do hnutia v jednotlivých oblastiach. 
Princíp elementárnej samoorganizácie (vyplývajúci z obrázku vyššie) je úplne jednoduchý. Spočíva v tom, že
jeden koordinátor – aktivista  osloví dvoch aktivistov, tí oslovia a získajú pre spoluprácu ďalších dvoch a spolu
vytvoria akčnú bunku. Potom všetci traja sa spoja s ďalšou akčnou bunkou a vytvoria akčnú šestku v regióne.
Potom každý člen  akčnej  šestky  osloví  ďalších  dvoch v oblasti  v ktorej  býva a vytvoria  spolu  akčný  klub
s maximálne 36 aktivistami vrátane 6 organizačných koordinátorov. Za optimálne považujte tri akčné šestky a
ich troch vedúcich. Tzn. 3 x 6 + 3 = 21 aktivistov vrátane klubového koordinátora. Ak počet aktivistov (vrátane
6 koordinátorov) dosiahne počet 36 aktivistov,  tak potom sa akčný klub rozdelí  na dva akčné kluby podľa
oblasti  v ktorých  sa  aktivizujú.  Lebo  koordinovať  viac  ako  30  aktivistov  je  veľmi  náročné  a následne  sa



aktivistické hnutie v oblasti, resp. regióne zastaví. Preto je minimálne potrebné rozdelenie na dva akčné kluby
podľa toho kde bývajú aktivisti, resp. ako si vytvorili kooperačné a priateľské väzby.

Vytváranie kostry (skeletu) hnutia Masswise movement

Skelet  hnutia mass movement wise musí mať jasnú organizačnú štruktúru,  kde sa dosadzujú (dopisujú) do
schémy príslušných políčok (koloniek organizačnej štruktúra kostry hnutia) konkrétne mená na zabezpečenie
konkrétnych organizačných úloh v organizovaní  hnutia.  Koordinátori  s  prirodzene autoritou  v danej  oblasti
alebo regióne (teritóriu). Zakladatelia hnutia musia na úplnom začiatku zadefinovať a stanoviť interné kultúrne
pravidla hnutia. Čo v praxi znamená to, na akých princípoch, hodnotách a interných pravidlách bude dlhodobo a
udržateľne fungovať celé hnutie. Toto je najnáročnejšou súčasťou fungovania hnutia, pretože sa tu stanovujte
pravidlá pre komunikácie, vrátane riešenie sporov. Taktiež spôsob akumulácie príslušných zdrojov potrebných
pre  činnosť,  vrátane  prerozdelenia  servisnými  koordinátormi  finančných  a  iných  zdrojov  potrebných  pre
jednotlivé akčné skupiny aktivistov v regiónoch.

Platí tu pravidlo trojčlennej akčnej bunky. Tzn. že takto funguje  pravidlo troch aktivistov: Ak sa traja aktivisti
zhodnú,  že  je  niečo  pre  organizáciu  hnutia  aktivistov  prínosné,  tak  budú mať  zelenú  konať  v  mene  celej
oblastnej organizácie. Nielenže nemusia žiadať o povolenie, ale naopak, ak sa traja aktivisti zhodnú, že je niečo
prínosné, nemali by vôbec žiadať o povolenie. Veľa ľudí sa toho samozrejme zdesí. Pustiť aktivistov z reťaze?
K tomu im ešte prepožičať vlastné meno a všetky zdroje?
(Rick  Falvinge  píše:  „Často  som počúval,  že  to  skončí  katastrofou.  Za päť  rokov  môjho vedenia  švédskej
Pirátskej strany, keď strana dosiahla počet päťdesiatich tisíc členov, toho nikto nezneužil, ani jediný raz.)
Podľa všetkého keď sa ľuďom pozriete do očí, poviete "Veríme ti" a dáte im kľúče od paláca. Väčšinu z nich tá
dôvera tak ohromí, že bremeno zodpovednosti prijmú bez váhania.(Zároveň je dôležité si uvedomiť, že je to len
prostriedok k posväteniu svojej vlastnej činnosti. Rozhodne nie nástrojom, ktorý by trom aktivistom umožňoval
hovoriť niekomu inému, čo má alebo nemá robiť.)
Posledná  poznámka  k dôvere  v  mass  movement  wise.  Táto  časť  o  dôverovaní  ľuďom,  že  budú  konať  v
najlepšom záujme hnutia, je kľúčová pre fungovanie massmovementwise.  To znamená, že  nikto nebude za
nezdary nikoho obviňovať,  keď niečo nevyjde,  hnutie  sa s  neúspechom následne interne vysporiada na
oblastnej alebo regionálnej úrovní. Preto nikdy nebudete sa zaoberať a strácať čas obavami, čo by sa mohlo
pokaziť do budúcna. Keď niečo nepôjde podľa plánu, hnutie regionálnych aktivistov sa z toho poučí a ide sa
ďalej. Naopak keď si niečo získa fenomenálny úspech, bude to celé hnutie kopírovať a remixovať do nových
variantov, aby sa to ešte zlepšilo. Uvedomte si, že hnutie rastie na okrajoch, preto priatelia cudzích ľudí sú pre
tých ľudí oveľa lepšími propagátormi než vy v jadre hnutia. Z toho prostého dôvodu, že sú to ich priatelia, ale
nie vy. Oproti tomu ak máte obrovské zhromaždenia ľudí, ktorí sa musia zhodnúť na každom kroku, než začnú
čokoľvek robiť, vrátane postupu na dosiahnutie samotnej zhody, potom sotva niečoho dosiahnete. Pamätajte
pritom na početné komunikačné a psychologické obmedzenia do  7 – 30 - 150  aktivistov, pri nerešpektovaní
ktorých sa hnutie v danej oblasti pravdepodobne rozpadne.

Poučenie z decentralizovaných anonymných skupín

Pri popise konceptu anonymného hnutia vám určite napadnú totálne decentralizované hmlisté skupiny ľudí ako
sú Anonymous alebo hnutia Occupy Wall Street. Lenže hoci tieto hnutia zdieľajú hodnoty, nezdieľajú smer ani
postupy. Preto sú ich úspechy obmedzené len na malé projekty, na ktorých sa podieľa relatívne malý počet ľudí
v relatívne krátkom časovom období, hoci každý takýto malý projekt postupne buduje povedomie o značkách
Anonymous a Occupy.



Slabú  súdržnosť  aktivistických  značiek  Anonymous  a  Occupy  možno  čiastočne  pripísať  ich  rozhodnutie
fungovať anarchistický, tzn. bez vodcov. Hoci  tým získali vysokú odolnosť,  pretože ich protivníci  nemôžu
zaútočiť na žiadneho vodcu, ale  tým prišli o smerovanie a koordinované dosahovanie spoločných cieľov.
Podľa mojich skúseností pre dosiahnutie globálnych zmien oveľa lepšie fungujú bežné postupy zapájania známe
z internetových komunít v kombinácii so silným vedením, než práca bez vodcov len pod spoločnou vlajkou. 

Rick Falkvinge píše: „Niektoré z týchto techník sme sa naučili počas dôstojníckeho výcviku v armáde a ešte
viac som sa ich naučil účasťou v mnohých on line komunitách. Ale na tajný recept na hospodárnosť hnutia som
prišiel  ešte len keď som vzal dôstojnícky výcvik  o udržiavaní silných skupinových hodnôt, zapracoval silné
participačne hodnoty a lacnú hromadnú komunikáciu internetu a pridal štipku manažérskych skúseností z doby
internetovej horúčky na prelome storočia.”

V  masovom hnutí typicky  pôsobia rádovo  tisíce až  stovky  tisíc,  niekedy  aj  milióny  ľudí.  O prevádzku  a
koordináciu sa vtedy starajú stovky koordinátorov, ktorí hnutiu pomáhajú vo voľnom čase. Naozaj je to možno,
že to všetko na plný úväzok koordinujú jeden alebo dvaja ľudia. Vášmu hnutiu môže samozrejme k úspechu
stačiť  zapojiť  menej  ako  desať  tisíc ľudí.  To  musíte  vedieť  vy,  ale  aspoň  tie  čísla  musíte  odhadnúť  čo
najpresnejšie.  Vaše peniaze  pre nich boli  oveľa ľahšie  nahraditeľné,  než oni  boli  nahraditeľní  pre vás  ako
zamestnanci. Proste nepracovali pre peniaze. Preto sa táto skúsenosť dá preniesť aj na prácu s dobrovoľníkmi,
kde  fakt  nikto  nepracuje  pre  peniaze  (pretože  nikto  žiadne  nedostáva).  Kľúčom sú  vodcovské  schopnosti
koordinátorov a odmeňovanie prospešného správania pre hnutie. Zrejme tým najpodstatnejším je to, že v hnutí
je vždy kladený dôraz na to, čo každý môže urobiť! Nikdy nie na to, čo ľudia nesmú alebo musia robiť. V hnutí
je vždy kladený dôraz na to, čo každý môže urobiť. 

Položme si otázku prečo hnutie aktivistov dokáže byť tak vysoko efektívne? Odpoveď je jednoduchá: lebo si
každý zo zoznamu odporúčaných úloh vyberie to, čo hnutie posunú bližšie k cieľu. Môžu vybrať práve to, čo
ich bude baviť robiť stále a nikto nebude im do toho hovoriť, ako sa to musia alebo nesmú robiť. Zvlášť sa
ľudia inšpirujú navzájom. Aktivisti nepodávajú hlásenia nadriadeným, pretože aktivisti  neustále komunikujú
každý s každým a úspešné projekty sa rýchlo šíri do ostatných častí hnutia. Z menej úspešných projektov sa
hnutie poučí a ide sa ďalej bez toho, aby niekto niekoho obviňoval. Ak sa niekto v hnutí chcete ujať vedenia v
konkrétnej aplikácie, musíte si stúpnuť a povedať: "Urobím X, pretože tým podľa mňa dosiahneme Y. Kto mi
chce s X pomôcť, je vítaný." V hnutí toto môže povedať ktokoľvek a všetci sú k tomu povzbudzovaní. Tým
rýchlo vzniká neformálna, ale veľmi silná vodcovské štruktúra prirodzených autorít, v ktorej schopní ľudia
obsadzujú role maximalizujúce ich vplyv na presadzovanie cieľov hnutia. Toto všetko sa deje živelne bez
akéhokoľvek centrálneho plánovania alebo organizačných schém, ale vždy to smeruje k plneniu stanovených
cieľov hnutia, pre ktoré bolo iniciované hnutie jeho zakladateľmi. Takéto hnutie aktivistov je vedené z prednej
línie prirodzenými autoritami. Keď sa niekto pustí do iniciatívy, zvyčajne dostane voľnú ruku.

Vedenie  hnutia  ako  kooperácie  pracujúcich  akcionárov.

Jadrom všetkého tohoto operatívneho snaženia je efektívne rozdelenie konceptu zodpovednosti. Ten sa skladá
zo  dvoch  rovnako  dôležitých  časti:  zo  záväzku  za  určitý  výsledok  a  právomoci  zariadiť  daný  výsledok.
Záväzky a právomoci musia ísť pri delegovaní zodpovednosti ruka v ruke. Dosť často sa môžete stretnúť s tým,
že  niekoho požiadajú,  aby „prevzal  zodpovednosť“  za  neúspešný vývoj,  ale  v  skutočnosti  je  to  žiadosť  o
prevzatie záväzkov za niečo bez odpovedajúcich právomocí. Lenže prevziať záväzky bez súvisiacich právomocí
je to isté ako vziať na sebe vinu za udalosti,  ktoré sa pokazili  úplne mimo vašej kontroly.  Takéto záväzky
prijímajú len tí najdychtivejší a zároveň najnaivnejší ľudia, ktorí sú bohužiaľ až príliš často podobne obetovaní
niekym s o mnoho bezohľadnejšími  ambíciami,  ako sú obetovaní  korporátni  obetní  baránkovia.  Na druhej
strane  aj  pridelené  právomoci  bez  záväzkov  sú  rovnako  špatné.  Ponaučenie  z  tohto  znie,  že  právomoci  a



záväzky  musia  v  koncepte  zodpovednosti  vždy  vystupovať  spoločne  a  neoddeliteľne.  
Ale  úprimne,  vedúci  koordinátori  vašeho  hnutia  nebudú mať  moc  ani  jednoho  z  nich.  Možná  dostanú  za
delegovanú zodpovednosť  nejakú menšiu sumu z rozpočtu, ak sa bude vaše hnutie rozvíjať, prosperovať a rasť,
ale ako vieme, nemôžeme  nikomu hovoriť to, čo nikto nemôže robiť. Preto by organizačný diagram kostry
hnutia  mal  trochu  zaostávať  za  aktuálnou  skutočnosťou.  
Musia  si  všetci  jasne  uvedomiť  elementárny  fakt,  že  v  aktivistickom hnutí  ľudia  nepracujú  kvôli  výplate
(pretože žiadnou nedostávajú), ale investujú svoju energiu, pozornosť a nasadenie do toho, aby región a krajinu
v ktorej žijú urobili o niečo lepšími pre život. Aj preto sú fungujúce spôsoby vedenia v podstate identické s
kooperatívnou  firmou  v  ktorej  neexistuje  zamestnanecký  pomer.
Tým  samozrejme  padá  mýtus,  že  skupinu  dobrovoľníkov  nie  je  možné  viesť  rovnakým  spôsobom,  ako
kooperatívnu firmu. Vedenie ľudí je v oboch prípadoch naprosto rovnaké. Vedenie je v prvom rade psychológia
a  nemá  až  tak  veľa  spoločného  s  výplatnou  páskou.  Ale  o  podstatne  viac  súvisiacim  s  o  mnoho  hlbším
pôvodným  spoločenským naprogramovaním ľudských bytostí. To nespočívalo v zamestnaneckom pomere s
pridelenou prácou, kontrolou výsledkov činnosti a následne vyplatenou mzdou za odvedenú prácu. Súviselo to s
hlbokým  presvedčením  byť  prospešný  kolektívnym  cieľom,  spolu  podieľať  sa  pri  dosiahnutí  cieľa  podľa
svojich  schopností  a  dosiahnuť  za  to  adekvátne  uznanie  kolektívu.  Osobný  prospech  jednotlivca  tu  nehrá
dôležitú rolu, lebo kolektív vo svojom vnútri nesúperí, ale efektívne spolupracuje. Keďže osobný prospech sa
dosahuje  kolektívne,  tak  z  neho  nemá  nikto  privilegované  výhody.  Tie  sú  prenesené  na  celý  kolektív,
kooperujúcu miestnu oblasť, región alebo celú republiku.

Sčítané a podčiarknuté pozitíva  hnutia na  princípoch Masswise movement

Aktivistické hnutie sa  odlišuje od tradičných organizácií bleskovou rýchlosťou, zanedbateľnými až takmer
nulovými prevádzkovými nákladmi a veľkým počtom oddaných dobrovoľníkov. Z vnútra hnutia to vyzerá, že
tradičné organizácie a demokratické inštitúcie pracujú priamo slimačím tempom. Paradoxne preto takéto hnutie
dokáže zmeniť spoločnosť z hľadiska kvality a množstva odvedenej práce aj efektivity využitia zdrojov necháva
tradičné organizácie v prachu ďaleko za sebou. 

Hnutie nie je len otvorené,  jedným z jeho rysov je najmä transparentnosť,  kde prakticky v ňom neexistujú
skoro žiadne tajomstvá. Pre ľudí prichádzajúce z tradičných organizácií to môže byť neuveriteľná predstava.
Všetko  je  automaticky  transparentné,  čo  znamená,  že  účtovné  záznamy  sú  všetkým  aktivistom  verejne
prístupné. Diskusia o stratégii a taktike sú všetkým verejne prístupné a každý sa ich môže zúčastniť. Spory sa
rieši úplne verejne. To pretože všetká  diskusia prebieha na mieste, kde ju môže sledovať ktokoľvek. Tým je
zaistená vzájomná dôvera. Pretože každý si môže prečítať všetky informácie a pripomienky z celej organizácie,
čím vzniká veľmi silný pocit spolupatričnosti. Zároveň to pôsobí, ako veľmi účinná ochrana proti klebetám. Je
to očkovanie proti nedôvere. Pretože aby nevznikla nedôvera tak to vyžaduje nedostatok informácií, aby si z
neúplných  ľudia  dát  robili  vlastné  nepresné  závery.  Takáto  transparentnosť  navyše  veľmi  účinne  bráni
škandalizácií  hnutia   masmédiami.  Utajované  sú  len  osobné údaje  o darcoch,  sympatizantoch  a oblastných
členoch hnutia,  čím sa ochránia  pred osobnými útokmi.  Pre ich identifikáciu  sa používa koordinačné čísla
(KIČ), ktorých zoznam poznajú len servisní koordinátori, ktorí ich ad hoc prideľujú podľa aktuálnej potreby. 

"Chráňte sa tých, ktorí by vám chceli odmietnuť prístup k informáciám, pretože sa v duchu vidí byť vašimi
pánov. "  Komisár Pravin Lal

V tých niekoľkých prípadoch, keď je niečo tajné tak, je to v záujme ochrany súkromia členov hnutia. Preto
ostatné  informácie  si  môže  ktokoľvek  ľahko  zistiť  ak  to  potrebuje  vedieť.  Taktiež  vedia,  aké  konkrétne
informácie sú utajované a predovšetkým prečo sú utajované a kto ich pozná. Príkladom legitímneho tajomstvo v
hnutí môže byť totožnosť darcov, a to v záujme ich ochrany a predídeniu konfliktu záujmov. Pretože ľudia by



sa miesto plnenia hlavných cieľov hnutia snažili vedome nevedome zavďačiť najštedrejším darcom alebo ich
hierarchický stavať nad ostatných aktivistov z dôvodu ich majetku. Osoba poverená správou bankového účtu by
poznala totožnosť darcov, ale mala by povinnosť nechať si ju pre seba. Tieto informácie o darcoch by nemali
poznať, ani servisní koordinátori. V neposlednom rade úplná transparentnosť odstraňuje problém tradičných
hierarchických štruktúr, kde v tomto prípade, že každý článok v hierarchii velenia predstavuje informačnú
prekážku. Takto už nemôže niekto uprostred, vedome alebo nevedome prekrúcať informácie predávané jedným
alebo druhým smerom. Vďaka sprístupnenie všetkých informácií všetkým aktivistom, už nikto nemá možnosť
prekrútiť ich pred oblastnou časťou organizácie. Obdobne v hnutí nikto nehovorí za ostatných, pretože každý
môže hovoriť len sám za seba. To bráni vzniku frakcií, pretože tu nie sú klasickí nižší manažéri, ktorí by mohli
vytyčovať svoje vlastné oportunistické ciele, ktoré môžu byť alebo budú v rozpore s cieľmi zvyšku hnutia. 

Rešpektovanie anonymity členov v hnutí Masswise movement

Uvedomte  si  fakt,  že  čím  budete  viac  vyžadovať  osobných  informácií  od  svojich  aktivistov,  tým  menej
aktivistov budete mať. Ale takmer iste budete mať v organizácii hnutia šašov, ktorí si budú sťažovať, že o
ľuďoch v hnutí zbierate málo dát a iných údajov. Preto budú od vás žiadať zber čo najviac údajov o každom
dobrovoľníkovi, aktivistovi tak, aby sa v nich potom pomocou data miningu dali nájsť vzorce použiteľné pre
rôzne typy marketingu.

(Rick  Falkvinge  expresívne  píše:  „Preto  poriadne  nakopnutie  takého  človeka  do  rozkroku  vyrieši
bezprostredný problém s takýmto šašom.”) 

Všetci  členovia  organizácie  musia  mať  prioritnú  zodpovednosť  za  hlavný  cieľ  hnutia,  ktorý  nemožno
dosiahnuť bez veľkého počtu aktivistov.  Zvyšovanie počtu aktivistov je teda vždy hlavnou pod úlohou a
odrádzanie potenciálnych aktivistov tomu bráni.  Potenciálny aktivista  to väčšinou  vzdá  len preto,  že bude
musieť prácne vyplniť svoje meno, telefón, priezvisko matky za  slobodná, ...  a hromadu ďalších osobných
údajov. Ale nutnosť vôbec odhaliť svoju totožnosť ho  najčastejšie bude odrádzať od zapojenia sa do hnutia.
Zamyslite  sa  nad tým.  Vaše hnutie  sa  pravdepodobne bude snažiť  nejakým spôsobom zmeniť  spoločnosť.
Pretože ste sa rozhodli využiť tento model organizácie hnutia, tak pravdepodobne stojíte proti organizáciám
s veľkým množstvom zdrojov. Anonymné hnutie je najúčinnejším prostriedkom, ako s takými organizáciami
zamiesť.  Zistíte,  že status quo udržiavaný týmito organizáciami chce zmeniť veľa ľudí.  Ale tiež zistíte,  že
mnohí z nich sa pod túto snahu nechcú verejne podpísať. Dokonca môžu niektorí z nich pre dané organizácie
priamo pracovať, robiť im dodávateľov alebo inak spolupracovať a sympatizovať. Koniec koncov, keďže tieto
organizácie  majú  veľa  zdrojov,  tak  ovládajú  dostatočne  veľkú  časť  spoločnosti,  aby  mohli  robiť  značné
nepríjemnosti  svojim známym odporcom. A keď sa nad tým zamyslíte  ešte  o  trochu dlhšie,  tak zistíte,  že
svojich aktivistami  vlastne nepotrebujete  poznať podľa osobných údajov.  Potrebujete  len to,  aby o témach
hnutia hovorili so svojimi priateľmi, chodili na demonštrácie atď. Mnohí radšej budú chcieť zostať v anonymite
a rešpektovanie ich priania nesmierne posilní hnutie.

 (Pozn. Vo švédskej Pirátskej strane sa môžete zaregistrovať ako anonymný aktivista. Vyžadujeme len uviesť e-
mailovú adresu alebo telefónne číslo, kam môžeme poslať email alebo SMS. Vyplniť musíte aspoň jedno z toho,
lepšie oboje a môžete byť anonymným aktivistom. Funguje to skvele.) 

Na  druhej  strane  budete  potrebovať  presne  vedieť  kto  tvorí  kostru  hnutie,  tzn.  kto  sú  vaši  koordinační
dôstojníci.  Pretože na určitej úrovni pôsobia ako kontaktné osoby. Ale prostí radoví aktivisti môžu zostať v
úplnej anonymite, ak budú chcieť a to aj mnohí chcú. Túto anonymitu im zabezpečia koordinačné identifikačné
čísla  (KIČ)  a pritom budú môcť  koordinátori  s nimi  udržiavať  kontakty  a on  line  koordinovať  aktivistickú
činnosť, vyberať členské príspevky, prijímať dary pomocou oblastných servisných koordinátorov a pod.  Toto
označenie  bude  mať  veľký  význam,  pretože  na petičnom  hárku,  kde  bude  posledná  kolónka  s kódovým



identifikačným  číslom  koordinátora  (KIČ).  Takto  budeme  vedieť  aj  neskôr  zistiť  kto  podpísal  petičný
hárok, ktorý oblastný koordinátor za to nesie zodpovednosť.  V prípade potreby je  možné vytvoriť  mobilnú
aplikáciu s QR kódmi (napr. na petičných hárkoch), ale problémom potom zostáva bezpečnosť anonymity.

Praktické rozdelenie na 25 RKC, resp. VTC v jednotlivých VÚC a okresoch.

Pripomeniem terminologický fakt, že Vyšší teritoriálny celok (VTC)  a regionálny koordinačný celok (RKC)
sú do určitej miery synonymá. Ale s tým dôležitým vysvetlením, že pod teritórialnymi celkami rozumieme aj
nižšie organizačné celky, ktorými sú obvody a oblasti.  Zavedené samosprávne rozdelenie na 8 umelých VÚC
bolo vylúčené z dôvodu veľkej nepraktickosti a nesúmerateľnosti, podobne ako aj členenie na 79 okresov. Preto
sú operačne zameniteľné podľa aktuálnej potreby pre organizačné účely hnutia. Jedine republiková rada hnutia
(RRH) má 7 členov reprezentujúcich tri kraje ZS, SS a VS po dvoch zástupcov. Pričom generálny koordinátor
(kancelár) je súčasne krajským koordinátorom v mieste obvyklého pobytu.

Jednou z hlavných úloh servisných koordinátorom bude pridelenie Koordinačných identifikačných čísel 
(KIČ) minimálne koordinačným dôstojníkom v kostre hnutia na troch úrovniach: 

I. Úroveň I  - iniciátori  akcie (napr.  prípravný  výbor  petície),  ktorý  sa  po  obsadení  všetkých  8  VÚC
pretransformuje na cca 5 členný Permanentný petičný výbor referend (PPVR) tak, že za dva susediace kraje
bude  zdola  nominovaný  (konsenzom  delegovaný)  jeden  koordinačný  iniciátor  petície.  Ten  bude  priamo
zodpovedný za koordináciu iniciatívy v príslušných dvoch krajoch. Banskobystrický VÚC bude mať dvoch
členov PPVR. Tu je  potrebné dodržiavať legislatívu petičného práva s tým, že jeden člen PPVR bude osoba
určená pre styk s úradmi a jeden člen PPVR bude hovorcom petičného výboru pre vypísanie referenda. 

 Úroveň A - krajskí koordinátori sa vytvorí vrchol organizačnej pyramídy na základe konkurzu formou činnej
kompetencie z koordinačných aktivistov tvoriacich 9 člennú krajskú kostru hnutia.  Tzn. že každý bude mať
na úrovní pod sebou tri vyššie regionálne koordinačné celky (RKC), okrem BB kraja kde budú 4 RKC. Dvaja
iniciátori z BB kraj budú spoločne a nerozdielne koordinovať činnosť zároveň aj pre zahraničných Slovákov (0)

Úroveň B - regionálni  koordinátori, ktorých bude nevyhnutne potrebných  25, podľa organizačnej schémy
uvedenej  v predchádzajúcej  časti,  ktorá  o tom  pojednáva.  V  siedmich krajoch budú  po  traja  regionálni
koordinátori podliehať krajskému koordinátorovi. V ôsmom Banskobystrickom kraji budú po dvaja regionálni
koordinátori  podliehať  dvom krajským koordinátorom pre  sever   a  pre  juh  BB VÚC z  dôvodu  najväčšej
rozlohy.

Úroveň C -  obvodní koordinátori,  ktorých  150 bude v zmysle vyššie uvedenej schémy tak,  že v každom
regióne  budú  vždy  po   šiesti  obvodní  koordinátori  organizačne  subordinovaní  jednému  regionálnemu
koordinátorovi.

Úroveň D - oblastni koordinátori, ktorých bude 900 s tým, že v každom regióne budú vžry po  šiesti obvodní
koordinátori budú organizačne subordinovaní jednému obvodnému koordinátorovi. Na oblastnej úrovní bude
koordinovať činnosť  6  koordinátorov rozlíšených  šiestimi písmenami (A-F). Bude sa jednať o 6 koordinátor
pre  spádovo-strediskové oblasti, resp. oblasti mestských sídlisk, ak sa jedná o veľké mestá ako BA a KE, kde
de facto mestské časti tvoria okresy. Pričom v každom OKC bude šesť väčších spádových oblasti označených
písmenámi (A-F). Toto priradenie písmen (A-F) k jednotlivým spádovým oblastiam, alebo mestským sídliskám
si určí samostatne územne (teritoriálne) príslušná Obvodná rada hnutia v každom regióne.



 
Rozčlenenie na 25 regionálnych koordinačných celkov (RKC) zodpovedá existujúcim 8 VÚC tzn. (župám,
resp. krajom) a je do 25 RKC rovnomerne (egalitárne) prerozdelených všetkých 79 začlenených okresov podľa
nasledovného kľúča na približne rovnomerné veľké teritoriálne územia tzn. RKC, tak aby sa eliminovali umelo
vytvorené mini okresíky s počtom pod 25 tisíc  obyvateľov. Taktiež najmä preto,  aby sa dali  porovnateľne
vyhodnocovať výsledky činnosti na princípe súmerateľnosti dosahovania plnenia stanovených cieľov hnutia.

VÚC (1) (bratislavský) VTC - BAN (1), BAS (2), BAV (3)  

VÚC (2) (trnavský) VTC (TTN (4), TTM (5), TTS (6)               

VÚC (3) (trenčiansky VTC (TNW (7), TNM (8), TNS (9)  

VÚC (4) (nitriansky) VTC (NRW (10)  NRN (11), NRE (12)

VÚC (5) (žilinský) VTC (ZAW (13), ZAM (14), ZAE (15)  

VÚC (6a)  (banskobystrický sever – VTC BBW (16), BBN (17)              

VÚC (6b) (banskobystrický juh – VTC (BBS (18), BBE (19)    

VÚC (7)  (prešovský) VTC - POW (20), POM (21), POE (22) 

VÚC (8)  (košický)    VTC - KEW (23), KEM (24),KEE (25)  

Bratislavský kraj: VÚC(1) (BAN, BAS, BAV)   Trenčiansky kraj: VÚC(3) (TNW,TNN,TNS)   
                                                      
  Bratislavsko sever  - BAN (1)                                 Trenčiansko západ – TNW (7)
Bratislava II.      (102)                       Trenčín          (309)
Bratislava V.      (105)                                         Myjava                            (303)
                                                                             Nové Mesto nad Váhom (304)
  Bratislavsko juh – BAS (2)                                  
Bratislava I.        (101)                                            Trenčiansko sever – TNN (8)
Bratislava III.     (103)                 Považská Bystrica           (306)
Bratislava IV.     (104)                                    Púchov           (308)
                                                                              Ilava           (302)
  Bratislavsko vidiek  - BAN (3)                                Trenčiansko juh – TNS (9)
Malacky             (106)                          Prievidza           (307)
Pezinok   (107)                                  Partizánske           (305)
Senec                          (108)                                  Bánovce nad Bebravou) (301)

Trnavský kraj: VÚC (2) (TTN, TTM, TTS)       Nitriansky kraj: VÚC(4) (NRN, NRE, NRW) 

  Trnavsko sever – TTN (4)                                         Nitriansko sever – NRN (11)
Skalica     (206)                                   Topoľčany          (406)
Senica                         (205)                                   Nitra                      (403)
  Trnavsko stred - TTM( 5)                                       Zlaté Moravce          (407) 
Trnava                         (207)                                      Nitriansko východ – NRE (12)



Hlohovec (203)                                   Nové Zámky          (404)
Piešťany     (204)                                   Levice                      (402)

  Trnavsko juh – TTN (6)                                            Nitriansko západ – NRW (10)
Galanta                   (202)                                   Šaľa                      (405)
Dunajská Streda          (201)                                   Komárno                 (401) 

Banskobystrický kraj: VÚC (6A) (BBS, BBE)           Žilinský kraj: VÚC (5) (ZAW, ZAM ZAE)

  Banskobystricko Sever – BBS (17)              Žilinsko západ – ZAW (13)
Banská Bystrica        (601)                                      Bytča           (501)
Brezno                       (603)                                      Čadca                           (502)
                                                                                 Kysucké Nové Mesto  (504)
                                                                                 Žilina                       (511)
                                        
  Banskobystricko Západ – BBW (16)                           Žilinsko stred – ZAM (14)

Zvolen                       (611)                                       Dolný Kubín               (503
Banská Štiavnica       (602)                                       Martin           (506)
Žiar nad Hronom       (613)                                       Ružomberok           (508)
Žarnovica                  (612)                                       Turčianske Teplice     (509
                                                                                 
Banskobystrický kraj: VÚC (6B) VTC (BBS, BBE)       
                                                                                     Žilinsko východ – ZAE (15)     
  Banskobystricko Juh – BBS (18)                      Liptovský Mikuláš     (505)

           Námestovo           (507)
Lučenec            (606)            Tvrdošín            (510)
Detva                       (604)          
Krupina                    (605)                                         Banskobystricko Východ  - BBE (19)
Veľký Krtíš              (610    
                                                                                   Sobota                          (609)
                                                                                   Poltár             (607)
                                                                                   Revúca                         (608)

                                                             
Prešovský kraj: VÚC (7) (POW, POM, POE)         Košický kraj: VÚC(8) (KEW, KEM, KEE)

  Prešovsko západ  - POW (20)                                       Košicko západ – KEW (23) 
Poprad                       (706)                                       Rožňava                    (808)
Kežmarok                  (703)                                       Gelnica                     (801)
Stará Ľubovňa           (710)                                       Spišská Nová Ves     (810)
Levoča                       (704)                                                                

                                                                                      Košicko stred – KEM (24)
   Prešovsko stred  - POM (21)                                     Košice okolie             (806)  
Prešov                        (707)                                       Košice I.          (802)



Sabinov                      (708)                                       Košice II.           (803)
Bardejov                    (701)                                        Košice III.                 (804)
Svidník                      (712)                                        Košice IV.                  (805)

  Prešovsko východ  - POE (22)                                      Košicko východ – KEE (25)   
Stropkov                    (711)                                        Trebišov           (811)
Medzilaborce             (705)                                        Michalovce               (807)
Vranov nad Topľou   (713)                                         Sobrance           (809)
Humenné                   (702)
Snina                          (709)

Porovnajte si to s vyššie uvedenou mapkou regionálneho rozčlenenia územia na 25 regionálnych aktivistických
teritórií hnutia PPVR, tak na web stránke bude úplne stačiť, ak bude 150 vizualizačných políčok (okien). Tzn.
od úrovne A po úroveň C - obvodní koordinátori,  ktorých bude 150 v zmysle vyššie uvedenej organizačnej
schémy. Tak aby všetci konkurzom vybraní oblastní koordinátori vedeli, nielen kto je ich priamo nadriadený
koordinátor, ale aj jeho kolegovia na rovnakej úrovni v celom regióne. PPVR, tak na web

Z dôvodu multitaskingu sa budú prideľovať Aplikačných iniciatívam písmenné identifikačné znaky:

P – petičná referendová iniciatíva PD,
R – prorodinná iniciatíva,
V – vlastenecká nestranícka iniciatíva, 
S – syndikátna, resp. odborová iniciatíva,
O – iniciatíva odbornej sekcie,
I – iná iniciatíva,...

Príklad: Koordinátor úrovne (B) z BBE (19) z poltárskeho okresu má kódové KIČ - 6x6*19B607/(1-x)
Písmeno sa namiesto znaku * priradí podľa toho o akú petičnú aplikáciu v aktivistickom hnutí sa bude jednať. 
Napr. ak sa jedná o petíciu  P, tak KIČ bude: (6x6*) P19B607/(1-x) 
* označenie  6x6  sa môže vynechať na petičnom hárku.

Škálujte do šírky a zase len do šírky, nie do výšky a na hor.

Kľúčovým pojmom hnutia je "škálovanie do šírky." Označuje sa tým proces presúvania všetkých aktivít čo
najďalej  na  okraj  hnutia,  zapájanie  sa  čo  najväčšieho  počtu  ľudí.  Keď  už  sme  pri  tom,  tak  aj  o  plošné
rozprestrenie prevádzkových nákladov spojených s danou činnosťou.

Škálovanie do šírky je pojem z informatiky. Keď sa niečo rozrastá, môžete v jazyku počítačového priemyslu
svoj serverový park škálovať nahor alebo do šírky. Škálovanie nahor znamená, že existujúce servre vymeníte za
modernejšie,  výkonnejšie  a drahšie.  Škálovanie do šírky znamená,  že si existujúce lacné servery necháte a
pridáte k nim ďalšie podobné lacné servery. My pridávame ďalších a ďalších aktivistov do hnutia, čiže veľa
nových aktivistov. Z čoho vyplýva, že organizačnú prácu škáluje do šírky. Keby sa všetky prevádzkové náklady
hnutia platili  centrálne tak by sme mohli  sumárne dosiahnuť značne vysokú sumu. Keď aktivista  na okraji
hnutia uhradia len časť nákladov na svoj vlastný kus činnosti tak táto suma môže byť tak malá, že o tom ten



aktivista ani nebude uvažovať ako o nákladoch. Toto je obrovský pozitívny prínos škálovanie do šírky. Jedným
z príkladov môže byť letáky. Ak máte v teréne hnutie aktivistov slušne pokrývajúci väčšinu územia a chceli by
ste doručiť letáky do domácností, tradičným postupom tak by bolo potrebné objednať tlač a poštový rozvoz
letákov.  Lenže  v  hnutí  nič  takéto  nemusíte  robiť.  Namiesto  toho  zauvažujte  nad  vytvorením  PDF  letáku
veľkosti  A5  a  požiadate  svojich  aktivistov,  aby  si  všetci  vytlačili  napr.  20-50  kópií  a  rozdali  ich  svojim
susedom. Takáto žiadosť je úplne v poriadku a dokonca sa to aj celkom očakáva od nich. Iste, výhodou je
efektivita  oproti  objednávke  a  rozvoze  tlače  je,  že  tak  nemusíte  dosiahnuť stopercentného  pokrytie  celého
územia. Asi nikto nevytlačí si toho viac ako sa ich rozdá, ale schválne si to len tak zo zvedavosti spočítajme.
Ďalšou výhodou je vytlačenie alebo skopírovanie 3-4 petičných hárkov každým aktivistom, kde si pár centov
asi nikto nebude dávať preplácať. Ale pri centrálnom vytlačení je potrebné rozviesť a zaplatiť minimálne 18 000
petičných hárkov.  Pri letákoch predpokladajme, že máme 6-10 tisíc aktivistov a len 5-10 percent z nich túto
žiadosť vypočuje a zrealizuje (čo je pre podobnú žiadosť celkom prijateľný odhad). Tým pádom budú doručené
desiatky tisíc letákov do domácností v oblastiach, kde žijú vaši existujúci aktivisti. Z toho navyše vyplýva, že
tieto oblasti sú po demografické stránke vhodné pre spontánny nábor ďalších aktivistov do hnutia. Celkové
náklady na dosiahnutie takéhoto pokrytia sú pre vás osobne okolo troch až štyroch hodín práce na príprave
spomínaného PDF návrhu a strhujúceho povzbudivého e-mailu vašim aktivistom, aby ho vytlačili a rozdali.
Náklady budú ešte nižšie, ak v aktivistickom hnutí máte dobrých  návrhárov, ktorých baví pripravovať letáky
alebo, ak vyberiete jeden z hotových remixov vašej vízie do letákovej podoby tie najlepšie návrhy a tie pošlete
regionálnym koordinátorom e-mailom na zdieľanie emailov pre oblastných koordinátorov pre ich aktivistov.
Naopak celkové náklady v tradičnej  centralizovanej  organizácii  na dosiahnutie  rovnakého výsledku by boli
v rádovo tisícoch eur, pretože by sa muselo platiť za tlač, poštovné a balné. S najväčšou pravdepodobnosťou by
oveľa  viac  hodín  zabrala  len  samotná  administratíva  spojená  so  zadaním  a vybavením  nevyhnutných
objednávok a distribúciou do regiónov.

Praktické výhody škálovanie do šírky sú jasne viditeľné.

Tento princíp môžete ľahko uplatniť aj u tlači letákov, zvlášť v počiatočných fázach hnutia (počas prvého alebo
niekoľkých rokov,  než získate  stabilné  a výdatné  príjmy).  Nabádajte  svojich aktivistov,  aby si  stiahli  svoju
obľúbenú verziu alebo verzie letáku medzi všetkými remixy vašej vízie, vytlačili si asi tak desiatky kópií na
vlastnej tlačiarni alebo prekopírovali vo fax-copy centre a vyrazili ich rozdať do mesta, či oblasti kde žijú. To
všetko bez nejakých žiadostí o dovolenie. Plagáty a stredno, resp. maloplošné bannery (mini bilbordy) je trochu
ťažšie decentralizovať,  kvôli ich neštandardne veľkým rozmerom. Na druhej strane  prekvapivo veľký počet
aktivistov  má  niekde  vo  svojom okolí  prístup  k  tlačiarenskému  vybaveniu  aspoň  pre  formát  A3.  Ale  pri
plagátov  nie  je  potrebné veľké  množstvo výtlačkov,  tak  sa to  dá  zabezpečiť  koordinátormi  na  regionálnej
úrovní. Ako už bolo povedané, vylepenie desiatok až stovky plagátov sa dá považovať za veľkú kampaň na
predmestí  alebo  menšom  meste.  Ak  to  pôjde  dobre,  odporučte  aktivistom  obstarávať  a  zdieľať  fotky  z
vykonávania aktivizmu v uliciach. Nepriamo takto v pozitívnom slova zmysle iniciujete ďalších ľudí vykonávať
rovnaký druh aktivizmu a vyvolá to priateľskú súťaživosť. Podobné fotky navyše môžete využiť pre interné
súťaže o vtipné až bláznivé ceny. Prispeje to k motivácií hnutia ako celku a zároveň to ukáže nezúčastneným
ľuďom,  že  hnutie  je  veľmi  aktívne,  podobne  aj  potenciálnym  nováčikom,  taktiež  aj  vaším  súperom  a
ideologickým nepriateľom. 

Vedenie anonymného hnutia aktivistov Masswise movement



Udržujte pozornosť všetkých zameraním sa na cieľ a každý deň ho „natierajte na červeno“ aby bol zreteľný.
Rovnako tak sa to môže naučiť aj väčšina podnikateľov, ktorí viedli malé tímy závislé na dôvere. V podstate ide
o rovnaké spoločenské a psychologické mechanizmy. 

„Keby som musel vybrať jednu zásadnú zručnosť, ktorá mi umožnila viesť švédsku Pirátsku stranu po ceste od
dvoch riadkov v chatovacom (četovacom) kanáli až do kresiel v Európskom parlamente, boli by to zručnosti a
skúsenosti s riadením projektov. Pojem riadenia projektov je v týchto súvislostiach trochu nevhodný. Lenže
poriadnej riadenie projektov nie je ani tak o riadení, ale skôr o vedenie. Vedenie nie je na rozdiel od riadenia
prideľovaná pozície;  vedenie  je  stavom skupinové psychológie.  Uvedomte si,  že akýkoľvek  blbec môže byť
z hora dosadený do top  manažéskej pozície v hierarchickom organizačnom diagrame.  Ale aby ste ich mohli
efektívne organizačne viesť aktivistov, tak si musíte zaslúžiť rešpekt a dôveru týchto ľudí v hnutí.“ 

Organizácia  funguje  najlepšie,  keď sa obe tieto  role  zídu  v  jednej  osobe.  V opačnom prípade  organizácia
funguje mizerne.  Jadrom toho všetkého je delenie konceptu zodpovednosti.  Ten sa skladá z dvoch rovnako
dôležitých častí - záväzku za určitý výsledok a právomoci daný výsledok zariadiť. Záväzky a právomoci musia
pri delegovaní zodpovednosti ísť ruka v ruke. Dosť často sa môžete stretnúť s tým, že niekoho požiadajú, aby
„prevzal zodpovednosť“ za neúspešný vývoj, ale v skutočnosti je to žiadosť o prevzatie záväzkov za niečo bez
zodpovedajúcich právomocí. Lenže prevziať záväzky bez súvisiacich právomocí je to isté, ako vziať na seba
vinu za udalosti, ktoré sa pokazili úplne mimo vašu kontrolu. Takéto záväzky prijímajú len tí najdychtivejších a
zároveň naivní ľudia. Bohužiaľ sú až príliš často manipulovaní a obetovaní niekým s oveľa bezohlednejšími
ambíciami  ako  korporátni  obetní  baránkovia.  Naopak,  právomoci  bez  záväzkov  sú  rovnako  zlé.  Keď  sa
niekomu podarí získať právomoci bez súvisiacich záväzkov, skoro v pozadí počujete vodcov desivý smiech bez
ohľadu na jeho politickú orientáciu. 

Záväzky a právomoci musia pri delegovaní vždy ísť ruka v ruke. Ponaučenie znie, že právomoci a záväzky
musia vždy spoločne vystupovať v koncepte zodpovednosti. Ale úprimne, vedúci vášho hnutia nebudú mať moc
ani nad jedným jeho členom. Možno dostanú zodpovednosť za nejakú menšiu odmenu v rozpočte, ako sa bude
vaše hnutie rozvíjať, dospievať a rásť. Ale ako vieme, nemôžu nikomu hovoriť, čo má ako konkrétne robiť.
Preto by tiež mala ľahko zaostávať organizačná schéma kostry hnutia za aktuálnou skutočnosťou vývoja hnutia.
Nikto nikoho nebude z hora dosadzovať, aby viedol nejakú činnosť. Až si všimnete, že niekto danú činnosť už
vedie  a  dobrovoľne za ňu prijal  záväzky,  tak sa ho slušne spýtate,  či  by mu nevadilo,  že túto skutočnosť
formálne oznámite a udelíte mu príslušné právomoci (ak nejaké sú) v políčku organizačnej štruktúre hnutia.
Oveľa viac išlo o medziľudské zručnosti získané zo skúseností: ako udržať skupinovú motiváciu, sústredenie,
energiu a snahu dosiahnuť cieľ.

Rick Falkvinge píše: „Obdobne platia tieto zásadné zručnosti pre riadenie projektov, ktoré mi pomohli doviesť
švédsku Pirátsku stranu do Európskeho parlamentu, neboli z tých, ktoré sa učia na kurzoch riadenie projektov -
veci  okolo  míľnikov,  harmonogramov,  rozpočtov  alebo  zainteresovaných  strán.  Zhodou  okolností  to  boli
zručnosti, ktoré som sa naučil ako podnikateľ a projektový manažér počas internetovej horúčky na konci 90.
rokov. Svoju prvú firmu som založil v šestnástich rokoch a prvého zamestnanca som mal v osemnástich, takže
som mal veľa času sa učiť. Ale prostredie v čase internetovej horúčky bolo naozaj náročné, pretože ľudia
nepracovali  pre  peniaze.  V  tej  dobe  bol  všade  taký  nedostatok  skúsených  programátorov,  systémových
architektov a analytikov, že ľudia v podstate mohli prísť do ľubovoľnej spoločnosti a povedať: "Zdravím, chcel
by som tu pracovať." A odpoveď tej spoločnosti bola: "Áno, pán / madam - aký si predstavujete plat? V takomto
prostredí, kde ľudia doslova zohnali novú prácu dopoludnia, keď sa im počas rannej porady zachcelo odísť z
tej starej práce, bolo úplne zrejmé, že ľudia nepracovali pre peniaze. " 



Ľudia vkladali  svoju energiu,  pozornosť a nasadenie v záujme zmeny sveta  k lepšiemu.  Vďaka tomu mali
postarané o jedlo a nájom bola len nutná položka odškrtnutie zo všedného zoznamu. Teda psychológia tejto
doby pre  vedenie  spoločností  a  projektov počas  internetovej  horúčky sa zhoduje  s  vedením hnutia  takmer
dokonale. Aktivisti v hnutí nepracujú kvôli výplate (pretože žiadnu nedostávajú), ale investujú svoju energiu,
pozornosť  a  nasadenie,  aby  svet  urobili  o  niečo  lepším.  Preto  sú  fungujúce  spôsoby  vedenia  v  podstate
identické. Tým samozrejme padá mýtus, že skupinu dobrovoľníkov nie je možné viesť rovnakým spôsobom ako
firmu. Vedenie je v oboch prípadoch úplne rovnaké. Vedenie je psychológia, nemá veľa spoločného s výplatný
páskou a oveľa viac súvisí  s hlboko zakoreneným spoločenským naprogramovaním ľudských bytostí.  Rick
Falkvinge píše: „Keď som viedol švédsku Pirátsku stranu, používal som úplne rovnakú sadu zručností ako keď
som podnikal a hnutie to doviedlo až do Európskeho parlamentu, takže ťažko môžete spochybňovať výsledky.“ 

Riadenie projektov a ich samoorganizácia

Keď prvýkrát sledujete samoorganizáciu v akcii, bude vám to pripadať ako kúzlo. Po prednesení svoje vízie
uvidíte, ako sa vaši poslucháči začnú sami organizovať, aby vašu víziu naplnili, bez toho aby ste im museli
dávať pokyny alebo vôbec zasahovať. Umenie je teda v tom, ako svoju víziu predniesť. Keby som mal na túto
otázku dať rýchlu odpoveď, povedal by som "so všetkým nadšením, ktoré dokážete zobrať z hĺbky svojho
srdca, svojím plamenným hlasom a odhodlaním v hĺbke vašich očí." Vaša túžba zmeniť svet k lepšiemu z vás
musí  pozitívne  sálať,  a  predovšetkým  musíte  oznámiť  tri  hodnoty:  „My  to  dokážeme,“  „Zmeníme  svet
k lepšiemu,“ „ Bude to pre nás drina, ale stojí to za to.“ Určite ste si všimli, že v súvislosti so zmenou sveta
všade  používame  zámeno  "my".  To  je  zásadný.  Nikdy  nehovoríme  "Potrebujem,  aby  niekto  urobil  X,"  a
nehovoríme ani "Ty by si mal robiť X." Vždy hovoríme len "Všetci potrebujeme, aby sa zariadilo X." Nemusíte
na  nikoho ukázať  ani  naznačovať,  kto  by  to  mal  urobiť.  Niekto  to  zariadi.  Citlivú  ale  dôležitou  súčasťou
vedenia hnutia je neustále používať zámeno "my". Pozrime sa na tie tri hodnoty jednu po druhej: „Zmení to
svet k lepšiemu,"  „Bude to drina," „My to dokážeme. "Zmeníme svet k lepšiemu: Neustále opakujte svoju
víziu, ako úžasne bude svet vyzerať, až hnutie naplní svoje plány, a ako skvelé to bude pre ľudstvo ako celok.
(Metodológia  hnutia  funguje  len  pokiaľ  usilujete  o  všeobecné  dobro.  Aj  keby  sa  vám  podarilo  hnutiu
krátkodobo zamerať na nenávisť a neznášanlivosť, zo všetkých vašich hodnôt sa stanú hodnoty organizácie.
Preto by sa hnutie vybudované na nedôvere rýchlo rozložilo zvnútra vlastnými negatívnymi sklonmi a zrútilo,
rozštiepilo a rozpadlo by sa do ničotnosti. Hnutie popisované v tejto štúdií sa nielen snaží zapísať do učebníc
dejepisu na základe vzájomnej dôvery v dosiahnutiu nemožného.)  Ľudia oddaní cieľu vášho hnutia to robia
preto, aby zanechali  stopu v dejinách, ale najmä zásadne zmeniť našu krajinu. Mali by ste vysvetľovať,  že
presne to sa stane, až hnutie uspeje. (Úspešná cesta na Mars by sa naozaj dostala do učebníc dejepisu, rovnako
ako odstránenie negramotnosti, chudoby alebo napr. opätovné zjednotenie Československa.)

Bude to drina: Jedna kľúčová hodnota, z ktorej nikdy nesmiete zľaviť, je vaša úprimnosť. Vždy musíte stav
hnutia a jeho umiestnenie vo svete oznamovať presne tak, ako ho vnímate, aj keď to znamená povedať ľuďom,
že hnutie má problémy alebo nenaberá spád. Vždy by ste ale mali vymyslieť aspoň jednu možnosť, ako z tej
zlej situácie von a oznámiť aj to, že my to dokážeme. Hlavnou zásadou je to, že by si ľudia nemali myslieť to,
že zmeniť svet k lepšiemu pôjde ľahko alebo bez námahy. Hovorili ste rozhodne, že je to možné, ale nehovorili
ste, že to bude  ľahké, ale bude to „drina“ spojená so zábavou v dobrom kolektíve anonymných aktivistov.

My to dokážeme: Presvedčenie o dosiahnuteľnosti cieľa je jednou z vecí, ktoré hnutiu dodávajú energiu. Je to
zistenie,  že  obrovské  počty  aktivistov  dokážu  pohnúť  svetom  aj  napriek  tomu  že  úlohy  vyzerali  takmer
nevykonateľné, naprosto nedosiahnuteľne, než ste na scénu prišli vy s týmto bláznivým nápadom. Môže to byť



zmena svetovej  politiky  v nejakej  malej  ale  dôležité  záležitosti,  môže to  byť cesta  na Mars,  môže to  byť
vymazanie celého zastaraného priemyselného odvetvia zo sveta prostredníctvom nového produktu alebo služby,
ktorým  môže  to  byť  vyriešenie  svetových  hladomorov,  negramotnosti  alebo  chorobnosti.  Falkving  píše:
„Nemierte na nič menšieho než na Mesiac“. Až si spočítate potrebná čísla, ako sme preberali v kapitole 1 a 2, a
vysvetlíte hnutiu, že váš bláznivý nápad je naozaj uskutočniteľný hnutím aktivistov začnú s hlasným burácaním
lietať modrej záblesky energie. Ľudia budú vyzerať opojenie vzrušením, že sa toho môžu zúčastniť a aj vy sa
nechajte opojiť. Ako náhle toto formujúcemu sa hnutiu vysvetlíte, začnete si všímať ľudí uvažujúcich, ako by to
mohli pomôcť zariadiť. Keď takto uvažuje pár tisíc aktivistov, tak sa dejú sa zázraky. 

Zároveň je zásadné, aby ste vy - kostra hnutia ďalej umožnili hnutiu „živelne” samoorganizačne rásť. Trénujte
svojich najbližších koordinačných dôstojníkov v metodológii a technikách hnutia opísaných v tejto štúdií alebo
zremixovaných podľa vášho vlastného štýlu a pomáhajte im hľadať nové dôstojníkov do prázdnych políčok
susediacich s ich políčkom v diagrame. Vaše hnutie bude vždy rásť zvnútra smerom von. Uvedomte si,  že
hnutie môže rásť ale môže iba na okrajoch. Je to súčasťou nevyhnutného škálovanie do šírky. Pripravte pre
všetky verejný harmonogram. Kľúčovým nástrojom riadenia projektov je harmonogram. Medzi súčasnosť a
úspech budete musieť pridať pod úlohu k vybaveniu s rozostupom asi ôsmich týždňov. Môže vám to pripadať
ako popretie samoorganizácie, ale nie je tomu tak: hovoríte tým hnutiu, aké veci je potrebné urobiť na ceste z
bodu A do bodu B. Nevravíte im kto by mal čo konkrétne a kedy urobiť. Je pre to veľa dobrých dôvodov.
Prvým je samozrejme podporenie počiatočná energia dôverou v schopnosť hnutia dosiahnuť výsledok.

Vypísanie  pod  úloh v  projektovom  žargóne  míľnikov  je  realizované  s rozstupom  dvoch  mesiacov  v
harmonograme oznamuje cestu od súčasnosti k úspechu, ktorá nielen pomôže ľuďom uveriť hnutiu, ale zároveň
im pomôže vybrať si činnosti  podstatné pre aktuálnu fázu projektu.  Každá podúloha musí byť  presvedčivá,
zmysluplná, dosiahnuteľná a musí jasne prispievať k celkovému úspechu. Súčasne to pomôže stmeliť kŕdeľ do
špičkových pracovných tímov, ktoré robia zázraky sa smiešnym rozpočtom (alebo častejšie dokonca s nulovým
rozpočtom). 

Ako konkrétny príklad uvedie Rick Falkvinge: „prvou pod úlohou švédskej Pirátskej strany bolo zaregistrovať
stranu na švédskom volebnom úrade. Keď bola strana založená 1. januára 2006, termín pre registráciu bol o
osem týždňov ďalej. Potrebovali sme pätnásť set podpisov od občanov známej totožnosti s volebným právom v
nadchádzajúcich voľbách. To sa ukázalo ako ideálna úloha na stmelenie oblastných skupín: bola to prekážka
na prekonanie, bol stanovený termín, bolo to splniteľné a úplne zrejme to prispievalo k celkovému úspechu.
Usporiadali  sme súťaž  medzi  tridsiatimi  počiatočnými  skupinami,  kde  víťazi  v  celkovom počte  podpisov  a
relatívnym  počtu  podpisov  vzhľadom  k  veľkosti  príslušnej  oblasti  obaja  získajú  originálne  potvrdenie  o
registrácii.  Vtipná  cena,  za  ktorú  sme  si  museli  trochu  priplatiť  -  za  vystavenie  niekoľkých  originálov
potvrdenie - ale veľmi symbolická a vďačná pri budovaní hnutia, ktoré zmenia svet. Všimnite si, že som nikomu
nehovoril, ako tie podpisy zbierať. Tu prišlo na scénu samoorganizačné myslenie a všetci začali zdieľať svoje
skúsenosti v obrovskom kolektívnom vedomí umiernený k úspechu bez najmenšieho strachu z učenia sa metódou
pokusu a omylu, ako sme preberali v predchádzajúcej kapitole. Jedným z našich najlepších zberačov podpisov
bol vo finále aktivista menom Christian Engström, ktorý nastavil latku ostatným. Dalo sa nazbierať dvadsať
podpisov  za  hodinu,  ak  ste  boli  vonku  v  uliciach  uprostred  nákupnej  špičky.  Dnes  je  tento  aktivista
europoslancom.“

Druhý  dôvod,  prečo  potrebujete  podúlohy  s  rozostupom  ôsmimi  týždňov  vo  viditeľnom  verejnom
harmonogramu, je vytvorenie pocitu naliehavosti. Všeobecne, ak je niečo ďalej v budúcnosti než za osem
týždňov, vôbec sa tým nezaoberáme, je to len náhodný cieľ niekedy do budúcna.



Vašu  víziu je nutné rozdeliť na časti, ktoré sú dostatočne malé na to, aby každý neustále v krátkodobom
horizonte videl nejaký blížiace sa cieľ. Mohlo by som tu vymenovať veľa softvérových projektov, ktoré mali
trvať dva roky a začínali bez podobného delenia, lenže s blížiacim sa termínom sa u každého z nich zistilo, že sa
to nestihne. Aj keď už sú to uzavreté kapitoly, nebudem tu tie projekty menovať -  prevažne zo slušnosti, ale
možno aj kvôli zákerným dohodám o mlčanlivosti  - ale podelím sa s vami o toto múdro ohľadom riadenia
projektov.  Kľúčom  k  vydanie  hotového  projektu  v  termíne  je  držať  sa  harmonogramu  celú  dobu.  To  z
nedodržania harmonogramu ešte nerobí zlyhanie hnutia, ale  skôr ste vy ako vedúci projektu mali od začiatku
očakávať  možné  odchýlky  oboma  smermi  a  zahrnúť  ich  do  plánu.  Počas  prípravy  vývojových  plánov  je
zvyčajne prezieravé si nechať 10 percent času z každej podúlohy vyhradeného pre nepredvídané udalosti. Iba vy
môžete  vedieť,  ako sa  toto  vzťahuje  na  vaše hnutie,  ale  kľúčom je  upravovať  harmonogram a  plán  kvôli
započítaní zmien vo vrtkavé realite. Minulé udalosti nemôžete zmeniť, ale môžete preplánovať budúcnosť a
prispôsobiť sa tomu, čo sa už stalo. Zviditeľnite všetky ciele a ukazujte, ako ste s nimi ďaleko. Každý deň
musíte  zaisťovať,  aby  si  každý  člen  hnutia  mohol  skontrolovať,  ako  ďaleko  pokročilo  hnutie  ako  celok
k splneniu najbližšej podúlohy a ku naplneniu konečnému cieľu. Denne pred všetkými natierajte ciele jasne
červenou farbou tak, že zviditeľnite všetky parciálne úlohy a tým ukazujte, ako ste s nimi ďaleko. Zadávame
viditeľné,  motivujúce a zapojením úlohy Kedykoľvek budete niečo verejne merať,  ľudia sa to začnú snažiť
zlepšiť prostredníctvom samoorganizácie. V podstate je to tak jednoduché a tak zložité.

 Švédska  Pirátska  strana  otvorene  zverejňuje  súhrny  bilancie,  majetku,  dlhov  a  príspevkov  (ako  to  dnes
napokon robí  veľa politických organizácií,  ale v roku 2006 to bola vzácnosť).  Ľudia sa vďaka tomu snaží
prekonávať stále nové a nové rekordy v objeme príspevkov. To isté platí pre počet členov a zvlášť rýchlosť jeho
rastu.  To  isté  platí  pre  rýchlosť  odpovedí  na  e-maily.  Publicitu  v  starých  médiách  (televízii,  rozhlasu  a
novinách). Zmienky na blogoch a  FB,  Twitteri a tak ďalej. 

Všetko, čo budete verejne merať, sa bude zlepšovať. Dávajte si pozor, aby ste merali správnu vec.

Z toho vyplývajú tri dôležité veci. Po prvé záver, že sa veci, ktoré nemeriate, nebudú riešiť dobre alebo vôbec.
To je čiastočne pravda. Niektoré úlohy sú zábavné samy o sebe a vďaka tomu sa budú robiť aj tak. Zvlášť to
platí pre spoločenské a tvorivé aktivity. Rutinné činnosti, ktoré sú každý deň stále rovnaké, potrebujú nejaký
zreteľný motivačný mechanizmus,  prípadne ešte účinnejšie  by bol súťažný prvok. Ako príklad si  vezmime
odpovedanie  na  e-maily.  Odpovedanie  na  e-maily  odoslané  hnutí  na  nejakú verejnú  adresu  pre  žiadosti  o
informácie rozhodne nie je nijako zvlášť viditeľná činnosť, ani nie je nijako zvlášť tvorivý, napriek tomu je to
jedna z tých dôležitých. Až sa vás stará médiá rozhodnú vyskúšať, rýchle, slušné a správne odpovede môžu
vaše hnutie vyzdvihnúť, alebo potopiť. Preto je tomu treba venovať pozornosť. ľudí pôsobí návykovo to, že je
vždy na výber veľa možností, ako získať nejakú odmenu. Keď si vezmeme tak táto koncepcia, že bez ohľadu na
váš vkus budete mať vždy na očiach nejakú lákavú verejnú odmenu, o ktorú môžete usilovať, je kľúčová pre
úspešné  hnutie.  Z  veľkej  časti  sa  toho  dá  dosiahnuť  jednoducho  len  zverejnením  spústy  rôznych  metrík.
Kedykoľvek budete niečo verejne merať, ľudia sa to začnú snažiť zlepšiť prostredníctvom samoorganizácie bez
ďalších zásahov z vašej strany. Veľmi účinným riešením tohto dileme je využitie interných súťaží o vtipné
ceny.  (Vecné ceny by sa v hnutí  mali  dávať jednotlivcom len výnimočne,  čím vždy pestujte  tímovú prácu.)
Vytvorte tímy podľa delenia do geografických oblastí alebo ľubovoľné iné deliace čiary a nechajte ich medzi
sebou súťažiť v rýchlom slede. Táto koncepcia, že bez ohľadu na váš vkus budete mať vždy na očiach nejakú
lákavú verejnú odmenu, o ktorú môžete usilovať je kľúčová pre úspešné hnutie.  Z veľkej časti  sa toho dá
dosiahnuť jednoducho len zverejnením spústy rôznych metrík. Kedykoľvek budete niečo verejne merať, ľudia



sa to začnú snažiť zlepšiť prostredníctvom samoorganizácie bez ďalších zásahov z vašej strany. Ešte raz si to
zopakujme, pretože ste to určite počas čítania len rýchlo preleteli  a je to kľúčové pre celý koncept vedenia
hnutia. Veľmi účinným riešením tejto dilemy je využitie interných súťaží o vtipné ceny. (Vecné ceny by sa
v hnutí aktivistov mali dávať jednotlivcom len výnimočne, vždy pestujte tímovú spoluprácu.) Vytvorte tímy na
základe delenia  podľa  geografických oblastí  alebo ľubovoľné iné deliace čiary a nechajte  ich medzi  sebou
súťažiť v rýchlom odosielaní užitočných odpovedí. Toto je druhý vyplývajúce postreh. Keď meraním stavu úloh
zaistíte  ich  plnenia  (a  naozaj  neexistuje  žiadne  obmedzenie,  koľko  metrík  môžete  alebo  by  ste  mali
zverejňovať), potom úlohy merané v interných súťažiach sa budú plniť ešte viac. 

Rick Falkvinge píše:  „Tak ako som už skôr spomenul,  tak sme tesne po založení švédskej Pirátskej  strany
stmelil organizáciu počas zbierania podpisov pre oficiálnu registráciu.“ 

Na počet súťaží prebiehajúcich v rovnakom čase existuje spoločenský limit, ktorý je pravdepodobne väčší ako
jedna, ale menší ako päť, ale to musíte zistiť vy a vaše hnutie. Tretím postrehom je absolútne zásadná dôležitosť
správne merania tej istej veci, resp. plnenia úlohy. Koluje veľa odstrašujúcich historiek o ľuďoch, ktorí merali
niečo  trochu nesprávneho a vo finále  to viedlo k príšerným výsledkom. Poučenie z  tretieho bodu znie,  že
niektoré veci nejde merať priamo, takže musíte nájsť nejakú inú vec, ktorú merať ide a má predpokladanú
alebo známu koreláciu s tým, čo chcete merať v skutočnosti. 

V prípade  vytvoreného  hnutia  aktivistov  u nás  (v  celej  SR)  by  takýmto  objektívnym  meraním  mohla  byť
kooperačná  súťaž  medzi  rovnomerne  rozdelenými  regiónmi  priemerne  po  cca  216 000  obyvateľov  (s  cca
176 000 voličmi) na priemernej rozlohe regiónu s cca 1960 km2.  Ako príklad uvedieme realizáciu aplikácie
vyzbierania cca 360 000 petičných podpisov na vypísanie republikového referenda. Čo je obrovské množstvo
podpisov petentov na 18 - 36 000 petičných hárkov (pri 20/10 podpisoch v každom hárku), ktoré sa doteraz
nikdy nepodarilo vyzbierať aktivistom. Doteraz sa to podarilo zrealizovať len politickým stranám a katolíckej
cirkvi, (ktorá vyzbierala cca 300 tisíc podpisov pre Alianciu za rodinu z celkového počtu cca 410 000 podpisov
na vypísania referenda za rodinu.) Ak sa celkový potrebný počet podpisov rovnomerne agregačne prerozdelí
pre 25 teritórií. Tak parciálne bude potrebných vyzbierať „len“ po 14 400 podpisov. Ak sa to v rámci regiónu
kooperačne  prerozdelí  pre  cca  240  -  250  aktivistov,  tak  v  priemere  prípadne  vyzbierať  cca  60  podpisov
každému aktivistovi, tzn. len po 20 podpisov na 3 podpisových hárkoch v oblasti kde žijú. To už je ambiciózne,
reálne a splniteľné v každom z 25 teritórií.

Reprezentatívne tváre hnutia

To  nás  privádza  k  otázke  reprezentatívnej tváre  hnutia.  Keď  pracujete  so  starými  médiami,  hnutie  musí
ukazovať svetu tváre hnutia. Typicky to budú vodcovia alebo zakladatelia hnutia (tzn. vy). Musíte si uvedomiť,
že je to reprezentatívna tvár - nie ste to vy ako osoby, ale tváre zastupujúcea širšie a celkom konkrétne hnutia.
Takúto tvár nájdete aj v príklade tlačové správy uvedenom skôr v tejto časti. Rick Falkvinge, predseda Pirátskej
strany upozorňuje: "Niektoré hnutia v minulosti skúšali fungovať bez podobné reprezentatívnej tváre a čoskoro
zistili, že to pre staré médiá ani trochu nefunguje. Jednoducho povedané, každé hnutie potrebuje predstaviteľa -
stelesnenie hnutia, aby toto hnutie mohlo vystupovať v starých médiách.“

Každé hnutie potrebuje jednu reprezentatívnu tvár  - stelesnenie hnutia  pre staré masmédiá.

Krátko po mediálnom prielomu časť aktivistov, ktorí do mediálneho tímu vstúpili len preto, aby mohli hovoriť,
že "pracujú s médiami," začnú požadovať, aby pri citátov v tlačových správach bolo napísané ich meno. Oni ich
predsa napísali, tak prečo by pod nimi nemohli byť podpísaní? Niektorí by o takýchto ľuďoch povedali, že trpia



chorobnou túžbou byť stredobodom pozornosti. Je to síce nelichotivý popis, ale z čisto vecného hľadiska to
vystihuje ich stav celkom presne. V takej chvíli je potrebné pamätať, že zmyslom tlačovej správy je dostať
názov hnutia do starých médií a preto musíte hrať podľa pravidiel starých médií. Jedna organizácia, jedna tvár.
Existujú výnimky, ale tie sú tak veľké a dôkladne etablované, že pre vaše hnutie neplatí. Práve preto naopak
musíte mediálne mini hnutie servisných koordinátorov naučiť, že je potrebné písať citáty vašim menom, resp.
menami vodcov alebo zakladateľov hnutia.  Ak ste dostatočne dlho pracovali  v mediálnom tíme a sami ste
napísali dosť tlačových správ, potom toto miestni servisní koordinátori pre masmédia na úrovní akčného klubu
bude vedieť, aké veci by ste v danej situácii povedali a zvládne vydať tlačovú správu s citátmi napísanými
vašim menom za hnutie bez čakania na váš súhlas. Budete žasnúť, ako šikovne môžete pôsobiť, keď za seba
necháte  vymýšľať  citáty  ostatných,  bez  toho  aby  sa  vas museli  pýtať.  V starých  masmédiách  potrebujete
pôsobiť jednotne a nie ako tlupa supov alebo svorka hyen, ktorá medzi sebou bojuje o najväčšie sústo z koristi.
Na záver dôležitá poznámka spočíva v tom, že osobné zviditeľnenie posilní síce sebavedomé ego, ale v prípade
hnutia je to kontraproduktívne. Lebo aktívny sebastredný oportunista je horší ako triedny nepriateľ. Nakoniec aj
voľby rozhoduje len pár osobnosti, kde je jedno, či sú na začiatku alebo konci kandidátky (štyria obyčajní ľudia
sa tri krát opakovane prekrúžkovali z úplného konca kandidátky OĽaNO)! V anonymnom hnutí si zostavia
kandidátku aktivisti  tak, že si sami za svoj región vyberú 6 najaktívnejších prirodzených osobnosti.  Ale ak
žiaden zo zakladateľov hnutia nezíska aspoň 100 tisíc preferenčných hlasov, tak je málo pravdepodobné, že
veľmi roztrúsené preferenčné hlasy dostanú hnutie do parlamentu.

Vystupovanie pred kamerami: Buďte tam, kde sú kamery. 

Čo najviac sa snažte byť na miestach, kde sa dejú najdôležitejšie veci pre vaše hnutie. Poslať tam niekoho
nestačí, ale je potrebná reprezentatívna tvár hnutia. Preto vašu osobná prítomnosť je niekoľko dôvodov. Prvým
dôvodom je, že ak ste udalosti sledovali na vlastné oči, môžete o nich informovať, diskutovať a debatovať z
prvej ruky. váhu, než akú ste im prikladali vy sami v okamihu vyrieknutie. Ak vediete politické hnutie, potom
všetko,  čo  urobíte,  alebo  neurobíte  sa  bude  vykladať  ako  politické  gesto.  Úplne  všetko  od  obsahu  vášho
nákupného košíka v supermarkete až po výber destinácie pre dovolenku. Každé vaše slovo bude vykladať ako
legislatívny  návrh.  Aj  vo  všetkých  ostatných  typoch  hnutí  existuje  obdobná  hrozba,  preto  tento  jav  sa
neobmedzuje len na politické hnutie.

 Rick Falkvinge uviedol príklad: „Koľkokrát môžete  v športovom bare sledovať,  ako ľahko opitý  fanúšik s
poloprázdnym pollitrom piva v ruke nahnevane kričí na futbalové stretnutie v televízii a pod fúzy si brble, že
"ten rozhodca by zaslúžil guľku do hlavy." Takýto výrok nikto neberie vážne kvôli tomu, kto to povedal a v akej
situácii. Teraz si predstavte, že v tom istom bare a situácii povie to isté premiér alebo prezident a blízkosti sú
novinári alebo úplne stačí hocijaký blogger. Doslova v priebehu pár minút nejaký opozičný blogger napíše
článok,  že  premiér  chce  zaviesť  barbarský  trest  smrti  pre  nepohodlných  športových  profesionálov  a
"nemenovaný zdroj  začul,  že  sa k  tomu čoskoro chystá predložiť  návrh zákona."  Potom bude samozrejme
nasledovať „obrovský škandál.“ 

Až vaše hnutie začne upútavať pozornosť a dosahovať úspechy, veľmi rýchlo sa ocitnete v podobnej pozícii a
budú na vás kladené veľké nároky, aby ste hovorili len to, čo myslíte naozaj vážne. Hoci si väčšinou myslíme,
že hovoríme len vážne mienené veci, často v uzavretej skupine hovoríme niečo, čo sa nemá chápať doslovne a
všetci členovia skupiny to vedia. Lenže keď párkrát vystúpite v správach, tak o všetky tieto záchranné karty
prídete.  Reportéri  aj  ostatní  sa  začnú  pýtať,  či  ste  to  mysleli  vážne,  a  vy  potom budete  zmätene  hovoriť
"Moment, takto som to predsa nemyslel," a večer v správach potom môžete vyzerať ako druhoradý politik,



ktorý mení názory, ako sa mu to hodí. Tomu sa chcete vyhnúť. Najľahšie sa tomu vyhnete tým, že budete na
všetkých  ľudí  milí,  dokonca  aj  na  svojich  protivníkov.  Tým nielen  prospejete  kultúre  hnutia,  kde  vediete
príkladom a ukazujete  ľuďom, že  správne je  správať  sa k sebe navzájom skvele,  ale  zároveň tým svojich
protivníkov úplne vyvediete z miery. To je dobre:  "Keď ich nemôžete presvedčiť,  tak  ich aspoň popleťte."
Nemusíte s nimi súhlasiť, ale stačí len slušne a zdvorilo nesúhlasiť.

Ako naplno využiť spoločenské procesy?

Kľúčom k úspechu hnutia je vedieť lepšie chápať a využívať spoločenské procesy prebiehajúce v obrovskom
meradle  ako  vaši  konkurenti.  V  tejto  časti  si  preberieme  pokročilejšie,  ale  o  to  zásadnejšie  techniky.
Vysvetľovanie cieľov hnutia  desiatkam tisíc  alebo dokonca stovkám tisíc ľudí  prináša mimoriadna úskalia,
pretože každý z nich chápe inú podmnožinu cieľov a rozhodol sa prijímať vaše správy z iných dôvodov ako
ostatné. Toho všetkého si musíte byť vedomí a prispôsobovať svoje oznámenia ako dôkladne preškoleným, tak
čerstvo prijatým aktivistom súčasne sociálne väzby veľa komunít robí tú chybu, že využíva len on-line vzťahy.
Ako sme si všimli pri činnosti na uliciach tak skutočná sila hnutia aktivistov spočíva v schopnosti skombinovať
on-line i off-line sociálne väzby.

Skutočná sila hnutia vychádza z kombinovania on-line a off-line priateľstva.

Off line priateľstvo sú oveľa, oveľa silnejšie ako on-line priateľstva a väzby. Chceme, aby sa o témach hnutia
hovorilo  predovšetkým v off-line  konverzáciách.  Tie  sú  z  hľadiska  intenzity  a  vzájomného  emocionálneho
pôsobenia medzi ľuďmi oveľa silnejš. Preto musíme využiť dosah on-line nástrojov a komunikácie, a prinútiť
tak ľudí, aby o cieľoch hnutia chceli hovoriť vo svojom príslušnom off-line prostredí, kde je šanca na získanie
resp. „zlanárenie“ nových aktivistov oveľa, oveľa väčší ako na obyčajné webovej stránke. Keď sme si ujasnili,
že pre vysvetľovanie posolstvo hnutia ďalším ľuďom chceme využiť osobné tzv. off-line priateľstvo našich
aktivistov s ich okolím, musíme ďalej prebrať, že naši aktivisti sa nachádzajú v rôznych situáciách a majú pre
vysvetľovanie rozdielne príležitosti.

Rast hnutia na jeho okrajoch

Uvedomte si fakt, že anonymné hnutie aktivistov rastie len na svojich „hmlistých“ vonkajších okrajoch, ale nie
uprostred hnutia. Tzn. nie tam kde sa nachádzate vy, t.j. v kostre, kde je už každý aktivistický angažovaný na
maximum. Z toho vyplýva dôležitý postreh spočívajúci v tom, že najaktívnejší ľudia nemôžu rozprávaním s
priateľmi priviesť do hnutia už takmer žiadnych nových aktivistov.  Koordinátori  hnutia si  musia byť jasne
vedomí toho, že sami nemôžu nikoho priamo prinútiť vstúpiť do hnutia. Preto hnutie môže rásť len na okrajoch,
kde sú členovia hnutia, ktorí poznajú ľudí, ktorí ešte nie sú jeho členmi. Jedine tam existujú sociálne väzby
použiteľné  pre  odovzdanie  hodnôt,  poslanie  a  nadšenie  hnutia  získa  nových  členov.  Napriek  tomu  je
rozširovanie hnutia je povinnosťou tých najviac motivovaných ľudí, hoci to nemôžu robiť osobne. Ich úlohou je
naopak vytvárať zázemie,  aby nových ľudí  mohli  získavať  členovia  z  priaznivého prostredia,  hoci  ľudia v
koordinačných pozíciách nemajú najmenšie tušenie pre koho menovite to zázemie vlastne pripravujú periodické
správy.  Aby  nábor  na  okrajoch  mohol  fungovať  tak,  celému  hnutiu  treba  pravidelne  rozosielať  niekoľko
kľúčových informácií  v periodických správach.  Mali  by ich písať ľudia,  ktorí  majú s rozprávaním o hnutí
najväčšiu skúsenosti, periodický a to aspoň raz týždenne. 

Periodické správy by mali obsahovať aspoň nasledujúce:



Novinky. Dajte ľuďom vedieť v súvislosti s hnutím, čo sa deje ako vo vnútri hnutia, tak aj vonku vo svete.
Oboje je rovnako dôležité. Najaktívnejší ľudia toto už väčšinu budú vedieť, ale bude sa im hodiť aj vaše slovné
formulácie tých správ. Kontext noviniek píšte veľa podrobne, zvlášť u noviniek z vonku. Dajte si záležať, aby aj
čerstvo prijatí aktivisti chápali, prečo chcete zdôrazniť udalosti vybrané medzi novinky. Nepredpokladajte, že
všetci čítali  spravu z minulého týždňa, pretože čerstvo prijatí aktivisti ju nečítali. Každý týždeň rozosielajte
správu s novinkami, vzorovú argumentáciou, naliehaním a dávkou sebadôvery. 

Vzorovú  argumentáciu.  Noví  členovia,  ktorí  poznajú  najviac  nečlenov  sú  zároveň  veľmi  neistí  pri
argumentácii,  prečo je hnutie dôležité,  zábavné a zdatné v úsilí  o lepší svet. Ich sebadôveru možno zvýšiť
mnohými spôsobmi.  Jedným z najpriamočiarejších a najúspešnejších je dodať im konkrétne frázy, ktorými
môžu začať hovor, alebo vzorové odpovede na bežné otázky. Samozrejme ak o to stoja a prejavia záujem.

Dávku sebadôvery. To ma privádza k ďalšiemu bodu. Najaktívnejším aktivistom vo vhodnej situácii pre nábor
nováčikov  je  potrebné  dodať  sebadôveru,  aby  sa  do  toho  pustili.  Jednou  z  najjednoduchších  možností  je
ponúknuť im samolepky a odznaky so symbolom hnutia,  ktoré potom vyvolajú vyššie uvedené hovory. Ak
nemajú dosť sebadôvery, aby s niekým začali hovoriť sami, viditeľný symbol príslušnosti k kŕdli im to trochu
uľahčí pocit naliehavosti. Keď títo ľudia majú príležitosť naberať nováčikov do hnutia a dostatok argumentov aj
sebadôvery, musia to navyše ešte chcieť robiť. Rozhodne nestačí ich o to len požiadať v hromadnom e-maile,
ale sami musia aktívne chcieť robiť nábor. Ak veria v hnutie a jeho poslaní tak súčasťou toho poslania musí byť
rozširovanie samotného hnutia  a pochopenie,  ako toto rozširovanie prispieva k celkovému úspechu. Hnutie
rastie tým, že medzi sebou ľudia hovoria, jeden hovorí to druhému ako funguje hnutia, aké má ciele a ako ich je
možné zrealizovať v praxi.

Rick Falkvinge píše: „Švédska Pirátska strana sa presne takto rozrástla na päťdesiat tisíc členov.“

Ovládajte dojem, ktorý vo verejnosti víťazí a stane sa víťazným tímom. Ak dokážete zariadiť, aby vaše hnutie
vyzeralo ako víťazný tím, bez ohľadu na jeho skutočnú silu, vaša práca je z 90 percent hotová. V marketingu je
tento princíp založený za zásade, že "dojem je skutočnosť". Inými slovami povedané, skutočné je to, čo nám
pripadá  ako  skutočné.  Ale  súvisiace  mechanizmy  idú  nad  rámec  tejto  myšlienky;  Súčasne  sú  dojmy
skutočnosťou. Aby bol výsledný efekt čo najväčší, potrebujete mať v hnutí nejaký mobilizačný mechanizmus,
ktorý pritiahne pozornosť aktivistov tam, kde chcete ovládnuť určitou myšlienkou diskusiu, komentáre alebo
vlákno na fóre. Presadiť uhol pohľadu, ktorý vaše hnutie podporuje. Zapojenie vašich dvadsiatich piatich ľudí,
ktorí budú diskusiu spoločne ťahať rovnakým smerom, môže u náhodných návštevníkoch diskusia zanechať
dojem,  že verejná mienka s drvivou prevahou podporuje ciele  vášho hnutie.  Uvedomte  si,  že  na každého
prispievateľa do daného diskusného vlákna pripadá ďalších deväťdesiat deväť ľudí, ktorí len čítajú. Na
začiatku švédskej strany pirátov sme hojne využívali tento mechanizmus. 

Rick Falkvinge píše: „Kedykoľvek sa v starých médiách objavil článok o našich témach, rozoslali sme SMS
správou upozornenie ľuďom, ktorí sa na podobné články chceli zamerať a zariadiť, aby náš uhol pohľadu v
komentároch prevládal.” Takto sme dokázali vytvoriť veľmi jasnú predstavu verejnej mienky na čokoľvek, čo sa
dotýkalo našich tém. Našu predstavu, sme premenili  v realitu vyvolaním trvalého dojmu.” Uvedomte si,  že
väčšina ľudí bude prispôsobovať svoje konanie a názory tak, aby boli aspoň trochu zlučiteľné s predstavou o
aktuálnej verejnej mienke. To je dôvod, prečo potrebujete promptný komunikačný mechanizmus, ktorý rýchlo
presunie aktivity hnutia, kde sa ľudia momentálne pozerajú.

Mobilizácia anonymných aktivistov 



Kľúčovým faktorom pre úspech ľubovoľného hnutia  je jeho schopnosť mobilizovať aktivistov a schopnosť
aktivizovať  svojich  priaznivcov – sympatizantov hnutia.  Ako sme sa dozvedeli  v predchádzajúcej  časti  tak
meranie a sledovanie metrík je ohromné dôležité. Možno ich s úspechom využiť ako pre motiváciu v interných
súťažiach, tak pre hľadanie trendov. Keď dôjde na lámanie chleba, tak nezáleží na počte fans - priateľoch na
Facebooku,  monitorujúcich  na  Twitteri,  ani  odberateľov  e-mailových  hromadných  správ  alebo  You  Tube
noviniek (hoci sa tieto metriky ľahko merajú). Záleží na počte ľudí, ktorých dokážete reálne aktivizovať pre
konkrétnu akciu. To číslo je úplne iné, nedá sa tak ľahko určiť, ale napriek tomu má určitú koreláciu s tými
ľahko merateľnými číslami.  S najväčšou pravdepodobnosťou rastie a klesá spolu s rastom a poklesom tých
ostatných čísel, ale čokoľvek presnejšieho sa dá len ťažko predvídať. Podstatnou metrikou je to, koľko ľudí
dokážete vyburcovať k činnosti. Tiež veľmi záleží na vašich koordinátoroch. Pretože keď je potrebné urobiť
niečo konkrétne tak priame vedenie bude ľudí hromadne aktivizovať oveľa účinnejšie, než vyhýbavé prosby.
Lenže je to ešte o niečo zložitejšie. Vaše vedenie nestačí, ale ďalej musíte svojim koordinačným dôstojníkom a
oblastným  koordinátorom  poskytnúť  nástroje,  aby  sami  mohli  aktivizovať  ľudí. Rick  Falkvinge  píše:
„Napríklad by ste mohli chcieť, aby sa pred súdnou budovou pri vyhlasovaní rozsudku zišiel flash mob, až tam
bude veľa televíznych kamier. Máte na to dvadsaťpäť minút a ste v inom meste. Čo budete robiť?“ Najprv si
uvedomte,  že  vy  by  ste  nemali  robiť  nič  viac  než  to,  že  kontaktujete  oblastnými  koordinátormi  hnutia  a
požiadate ich, aby zariadili nejakú konkrétnu akciu. Potom si ešte uvedomte, že títo oblastný koordinátori musia
mať nástroje na zariadení tej akcie. To bohato stačí, aby pôsobili ako značná skupina ľudí, najmä keď pre nich
na mieste pripravíte zásobu transparentov, aby tá skupina vyzerala, ako vaša skupina a nie len ako náhodný dav
zvedavcov. Pamätajte,  že anonymné aktivistické hnutie nemôže konkurovať rozsahom zdrojov, ale je úplne
neporaziteľné  v rýchlosti,  bleskové reakciu  a  hospodárnosti.  Keď sa taká  správa rozošle  na niekoľko tisíc
telefónov, prídu stovky ľudí.

Rick Falkvinge píše: „Švédska Pirátska strana má nástroje na rozoslanie SMS správ všetkým aktivistom v
určitej zemepisnej oblasti. (Nesledujeme skutočnú polohu aktivistov - také zväzovanie by bolo neslušné a zlé.
Namiesto  toho sa  ľudia  môžu prihlásiť  na  odber  správ  týkajúcich  sa  špecifických  oblastí,  kde  sa  obvykle
pohybujú.)  Oblastný  koordinátor si  otvorí  nástroje  na mobilizáciu  hnutia si  vyberie  oblasť,  kam potrebuje
rozoslať SMS-ky na telefóny aktivistov. Potom odošle  hromadnú "flash mob“ správu, podobne ako to uvádza
Rick Falkvinge k „vydavanému“ rozsudku: „Zraz pred Obvodným súdom vo Vzorové ulici 123 o 12:30, za 22
minút. Príďte, ak môžete."

Vyjdite  do  ulíc

Vráťme sa ešte ku spoločenským procesom prijímania nových myšlienok. Vo skutočnosti totiž nestačí, že si
ľudia vypočujú posolstvo hnutia massmovementwise od svojich priateľov osobne, alebo od konkrétnych on line
priateľov  a  známych  z  internetu.  
Opäť sa vraciame k dôležitosti skupinové príslušnosti a nepríslušnosti a aké je zásadné, aby ľudia stretávali
niekoho,  s  kým  sa  môžu  stotožniť  kto  tie  myšlienky  propaguje.
Skupinová psychológia v Masswise movement funguje nadovšetko. Keď ľudia niekoho takého stretnú, tak sa
môžu tieto myšlienky preniesť na nového jedinca. Klúčové pojmy sú tieto tu dva: „stretnúť“ a „stotožniť sa.“
Ľudia musia činnosť hnutie vidieť a stretávať sa s aktivistami na uliciach cestou do práce alebo do školy v
každodennom živote.  Musia si  uvedomiť,  že toto snaženie  prebieha on line a  off  line a  dokonca aj  mimo
okruhov ich priateľov. Nie je to tak neuskutočniteľné, ako sa to môže zdať na prvý pohľad.



Podívajme sa, ako konkurenčná politická strana vnímala udalosti vedúce k úspechu švédskej Pirátskej strany v
európskych voľbách v roku 2009. Rick Falkvinge to popisuje takto: „Našim predvolebným brigádnikom všetci
popisujú stejný obrázok: Pirátska strana bola prakticky na všetkých námestiach po celej  krajine, hovorili s
okoloidúcimi,  ktorým  rozdávali  letáky  a  predvádzali  sa  vo  svojich  fialových  žiarivých  farby.“  Toto  bola
povolebná  analýza  Sociálnej  demokracie  z  roku  2009"
Pretože poznáme reálny rozsah činnosti pred  európskymi voľbami o ktorých hovorila vyššie uvedená citácia
tak vieme, že „prakticky na všetkých námestiach“ znamená ťažké preháňanie skutočných udalosti. Lenže táto
vyššie  uvedená citácia  vyjadruje  subjektívny  dojem od konkurenční  politické  strany,  ktorá  mala  množstvo
zdrojov a ľudí všade. Preto neboli ďaleko od pravdy, že to predstavovalo skutočný dojem na verejnosti. Mali by
ste teda vedieť, že podobný dojem se rozhodne dá vyvolať aj bez zdrojov, veľkého množstva peňazí a slávy, len
čisto pomocou metodiky hnutia  anonymných aktivistov.  Ku štýlom vedenia  ktorý pomôže  vyvolať  takýto
dojem, sa vrátime v nasledujúcej časti. Zatiaľ stačí poznamenať, že sú štyri tradičné spôsoby, ako ísť do ulíc a
pritom rozdávať letáky vylepovať plagáty a na námestiach usporadúvať manifestácie. Každá z týchto možností
vyžaduje odlišné postupy a skúsenosti. Prejdeme si ich jednu po druhej. Väčšina ľudí rozdávajúcich letáky k
tomu má len minimálnu alebo nemá žiadnu prípravu. Často môžete stretnúť ľudí vyslaných rozdávať letáky zo
všelijakých hnutí, ktorí vypadajú takmer bezradne, postávajú sami niekde na rohu ulice, krčí sa tieni a mávajú
kusami papierov na okoloidúcich,  ktorí  ale  o ich prítomnosť nejavia  sebemenší  záujem. Toto je plytvaním
časom, peniazmi a mozgovou kapacitou. Behom šiestich rokov sme sa naučili pár jednoduchých technik, vďaka
ktorým  rozdávanie  letákov  funguje  v  praxi  veľmi  efektívne.
Vašou povinnosťou je najskôr tieto techniky naučiť ostatných koordinátorov a ich naučiť, aby to vedeli naučiť
ďalších v regiónoch. (Samozrejme tieto skúsenosti nemusíte dodržovať do poslednej čiarky. Preto kopírujte a
remixujte  podľa  vlastných  potrieb.)  Na  predvedenie  tejto  techniky  stačí  päť  minútová  inštruktáž   pred
začiatkom  každého  rozdávania  letákov  a  mala  by  byť  spojená  s  praktickou  ukážkou.

Začneme  návrhmi  letákov Masswise  movement

Návrhy letákov a brožú musia vypadať profesionálne, ale nemusia byť perfektné, ani preplnené informáciami.
Pri rozdávaní letákov je kľúčové, aby ľudia videli symbol a farby hnutia a ľahko stráviteľné posolstvo spolu s
odkazom, kde môžu získať ďalšie informácie. Žiarivou farbou hnutia  Masswise movement môže byť fialová
farba,  ktorú  využívajú  švédski  Piráti,  ale  aj  španielska  strana  Podemos.
Podobne by mali mať aktivisti rozdávajúci letáky hnutia na sebe čisté slušné oblečenie so symbolom a farbami
hnutia,  ktoré by mali  byť jedinečné,  nezameniteľne a do oči bijúce.  Polotrička sú vhodnejšie ako trička zo
zrejmých dôvodov v chladnejších oblastiach, ktoré je  vhodnejšie rozdávať letáky na jar a v lete, ako v zime.
Ideálne by rozdávanie v pracovných dňoch malo trvať zhruba deväťdesiat minút okolo  obeda v sobotu a v
nedeľu niekoľko hodín behom nákupných centier  dopoludnia. Zúčastniť by sa malo rozdávania letákov a nízko
nákladových brožúr asi tak okolo desať ľudí na jednom priestranstve. Rozdávači letákov by mali pomaly chodiť
vo dvojiciach  vedľa seba,  zhruba tri  až  päť metrov od seba,  tam a spiatky po pridelenej  části  ulice  alebo
verejného priestranstva. Tri až päť metrov je dosť blízko, aby pred okoloidúcimi  ľuďmi vypadali organizovane
ale nie až tak blízko, aby sa jednotlivci na ulici cítili ohrození presilou dvoch na jedného. Nikto nebude letáky
rozdávať  sám  alebo  dvaja,  aby   v  žiadnom  prípade  nevypadali  totiž  ako  „pošukovia  (typu   Jehovistov)
hlásajúcich prichádzajúci koniec sveta: „Vezmite si prosím niekto leták a prečítajte  si o konci sveta“ Pred
takýmito takýmito aktivistami radšej ľudia prejdú na opačnú stranu ulice len aby sa im vyhli. Každý rozdávač
propagačných materiálov by mal hovoriť tri frázy v  určenom poradí, keď pri pomalej chôdzi po ulici alebo
priestranstvom niekoho stretne tak ho osloví: „Dobrý deň,“ ale až po nadviazanie očného kontaktu mu povie:
„Prosím,  pane/madam“ s úsmevom, zatiaľ, čo tomuto človekovi ponúkne brožúrku alebo leták obrátený tak,
aby si ho mohol v rýchlosti  prečítať skôr,  než sa rozhodne, či  si ho vziať a nakoniec sa taktne poďakuje:



„Ďakujem,“bez ohľadu či  si ponúknutý leták už vezme alebo nie. Je to jednoduché, účinné a funguje to takmer
vo  častiach  Európy.
Pokiaľ si oslovený človek leták nevezme, tak rozdávač ho vráti do spodu štosu letákov a ďalšiemu človeku
ponúkne iný kus letáka, brožúrky a pod. Nikto si asi nevezme leták, ktorý pred jeho očami práve niekto ďalší už
odmietol.
Rozdávači by ideálne mali mať u seba dva druhy materiálov na rozdávanie: 1) štos letákov, ktoré predstavujú
hlavnú atrakciu  akcie  a  2) brožúrky s ďalšími  informáciami  o hnutí  pre ľudí,  ktorí  sa  budú pýtať  na viac
informácií  o  Masswise  movement.
Jeden aktivista musí zostať pri zásoby letákov a ďalšieho vybavenia, aby si rozdávači mohli pravidelne chodiť
doplňovať zásoby. Ďalší aktivista-koordinátor musí organizovať celú akciu a niesť aj  formálnu zodpovednosť
pre  prípadne  problémy,  aby  rozdávači  mali  na  koho  presmerovať  prípadné  sťažnosti.
Tento koordinátor naviac bude jednotlivým dvojiciam prideľovať rajóny tak, aby väčšina  prechádzajúcich ľudí
v okolí behom dňa stretla aspoň dve dvojice. Ak niekto stretne dve rôzne skupinky rozdávajúce rovnaké letáky,
zanechá  to  v  ňom  veľmi  pozitívny  dojem  dobre  zorganizované  akcie.
Keď si ľudia berú letáky,  celkom často začnú rozdávajúcim aktivistom klásť otázky. Pre takéto prípady je
potrebné zaistiť, aby sa títo aktivisti nebáli odpovedať  na najbežnejšie otázky o hnutí. Naviac sa v tejto situácii
hodí  mať  po  ruke  brožúrky  s  ďalšími  informáciami  ako  doplnky  letákov.  Čo  sa  týka   plánovania  počtu
výtlačkov, obecne platí, že pri rozdávaní vo skupinke týmto spôsobom rozdáte za hodinu niečo menej ako tisíc
letákov.
A  na  záver,  naprosto  iste  narazíte  na  ľudí,  ktorí  leták  zmuchlajú,  skrkvú  alebo  roztrhajú  na  kusy  a  s
opovrhnutím ho odhodia na ulicu. Zaistite, aby všetci účastníci akcie tieto smetí pozbierali a vyhadzovali do
príslušných odpadkových košov, lebo inak budú ľudia nachádzať farby a symboly hnutia ako odpadky na ulici a
odnesú si z toho negatívnu asociáciu. Ak by napr. symbolom hnutia bola purpurová alebo fialová farba, tak by
takýto priam „svietiví” pohodený odpad dehonestoval celé hnutie v očiach prechádzajúcej verejnosti po tomto
verejnom  priestranstve.

Vylepovanie  plagátov je o  niečo menej  zložité, ale aj tu treba brať ohľad na človeka, ktorý bude neskôr
plagáty odstraňovať. Napríklad nikdy nelepte plagáty sekundovým lepidlom na fasádu, pokiaľ by vaše hnutie
nemalo  byť  spojované  s  vandalizmom.
Obecne by mali plagáty podľa našich skúseností vylepovať skupinky po troch aktivistoch. Prvý aktivista pridrží
plagát na stene alebo vylepovacej ploche, druhý ho pripevní maliarskou páskou a tretí bude vysvetľovať zmysel
plagátu a hnutia okoloidúcim, ktorí sa určite zo zvedavosti zastavia. Pre predstavu, vylepenie  stovky plagátov
je na predmestí alebo v centru menšieho mesta celkom veľká a výrazná kampaň, ale nevydrží dlho, najviac pár
dní, možná len pár hodín. Preto si to dobre načasujte. Keď sa v meste alebo väčšej obci strieda niekoľko tímov a
jeden krát   týždne vylepia stovku plagátov tak je  to lepšie,  ako keď strávite  celý deň vylepovaním päťsto
plagátov, ktoré do druhého dňa takmer všetky strhnú alebo zmiznú pod inými plagátmi.

Bannery tvoria stále jednu z najčastejších foriem reklamy na nielen na internete na okrajoch web stránok. Lenže
taktiež bannery môžeme vnímať aj ako maloplošné reklamné pútače mini bilbordy, ktoré napr. česká Pirátska
strana  rozdistribuovala  svojim  regionálnym  koordinátorom,  aby  ich  následne  umiestnili  na  svojich
nehnuteľnostiach ich členovia a sympatizanti. Takýmto spôsobom za minimálne náklady dosiahla porovnateľné
výsledky vo verejnosti, ako drahé veľkoplošné bilbordy, kde musíte platiť za  vylepenie, prenajatú plochu a ich
odstránenie.

Manifestácie  a  pouličné  protesty.

Keď ide o propagáciu počas stavania stánkov, pódií, tribún a iných pevných konštrukcií na uliciach alebo na



festivaloch pod šírym nebom, je to o mnoho menšia veda. Pripravte si spustu materiálov na rozdávanie, zaistíte
na stanovištiach neustálu obsluhu a všade rozveste symboly vo farbách hnutia. V tejto fázi si asi ešte nebudete
moci  dovoliť  dáždniky ani  iné  podobné nákladné  reklamné  predmety,  ale  pár  vlajok  na  ozdobu je  možné
pomerne  lacno si  dať vyrobiť  na objednávku v tlačiarňach.  Skvelým ťahom je  rozdávanie  prechádzajúcim
rodičom s deťmi balóniky plnené heliom so symbolmi vo farbách hnutia. Deti to zbožňujú a rodičia si často
balónik na kočíky a budú robiť vašemu hnutiu chodiacu reklamu. Balóniky si budú všímať ľudia aj stovky
metrov ďaleko na všetky strany od vašeho stánku. 

Na  demonštráciu  alebo  míting  si  pripravte  si  zoznam  šiestich  až  desiatich  rečníkov  a  zariaďte,  aby  celé
zhromaždenie netrvalo dlhšie než hodinu. Na zvukovú aparatúru (a tá je nezbytná) možná budete potrebovať
úradne povolenie.  Najskôr pozvite  rečníkov z blízkych regiónov alebo iných organizácii  sympatizujúcich s
vašim  snažením.  Takto  môžete  prilákať  podstatne   väčšie  obecenstvo.
Na voľbe miesta konania záleží. Na výrobu pôsobivých záberov do reportáže potrebujete zaplniť námestie. Ak
si  vyberiete  veľké  námestie  a  dorazí  vám 500  ľudí,  budú  vypadať  ako  malý  hlúčok  uprostred  prázdneho
námestia. Naopak na málom námestí bude rovnako početná skupina vypadať takmer ako zuriací neústupný dav.
Počet účastníkov na manifestácií vašeho hnutia sa ešte pred samotným oznámením akcie dosť ťažko odhaduje,
ale kvôli výberu miesta konania nemáte inou možnosť. Demonštrácie sú zvlášť efektívne v dobe, kedy sa ľudia
rozčuľujú  nad nedávnymi  udalosťami,  na  rozdiel  od   manifestácií  usporiadaných  „len  tak“.  Keď su  ľudia
nahnevaní tak to budú. chcieť ukázať a vyventilovať v skupinách. Zároveň to rečníkom na demonštrácií značne
uľahčuje  prácu  a  kontakt  s  publikom  V  podstate  im  stačí  to  v  čo  nejfarebnejších  a  najprovokatívnějších
výrazoch popísať, aký majú nad nedávnymi udalosťami hnev,  aby si od publika vyslúžili búrlivý potlesk. K
tomu  potrebujeme  vedieť  rýchlo  reagovať  a  rýchlo  všetko  pripraviť.  Organizátori,  tzn.  vy  a  hnutie  máte
možnosť  naplánovať  dopredu  eventuálnu  potrebu  takejto  demonštrácie  a  vybaviť  potrebné  povolenia  celé
týždne  v  predstihu,  tak  aby  ste  mali  vopred  všetko  predpripravené.
Keď už k zvolaniu demonštrácie dáte zelenou, dejte si záležať aby média o demonštrácií vedeli včas vopred.
(rozpošlite tlačové správy deň alebo dva vopred) Takmer vždy ako prvých dvoch rečníkov do programu zaraďte
tých, ktorých chcete v mediách ukázať ako tváre hnutia, len čo prídu zástupcovia mas médií.  Masmédia na
demonštráciu  prídu  urobia  si  fotky  a  zábery  a  zase  odídu,  čiže  nezostanú  tam  až  do  konca.  Určite  si  z
demonštrácie vyhotovte vlastné fotky a videá a archivujte si ich. Lebo za nejaký čas od vás televízne stanice a
noviny budú opäť  žiadať  ilustračné  zábery  a  fotky  z  akcie  vo správach o vás.  Ak im ich  nebudete  môcť
poskytnúť, tak vydajú správu o niekom inom, takže je to pre vás dosť dôležite. Na natáčanie videí používajte
statív a HD kameru. S kamerou v ruke nejde natočiť dosť kvalitné zábery pre televízne vysielaní. Pokiaľ nemá
nikoho prax s profesionálnymi filmárskymi skúsenosťami, nepokúšajte sa kamerou hýbať ani otáčať. Pretože na
natočení pohyblivých záberov používateľných do vysielania je treba veľa skúseností. Miesto toho proste natočte
dobré  zábery  veľkého  davu  z  niekoľko  uhlov,  pritom  nehýbajte  kamerou  uprostred  záberov.
Až sa demonštrácia  začne rozchádzať povedzte účastníkom na záver o nejakom mieste pre tých, ktorí ešte
chceli  niekam s vami ísť  porozprávať,   zoznámiť sa alebo len tak si  s  vami posedieť.  Pomôže to  posilniť
priateľstvo vo vnútri hnutia, a tým aj organizácií ako celku. Naviac sa tam často podarí naverbovať nových
aktivistov.

Vzorová príručka pre koordinátorov hnutia
Viesť  aktivistické  hnutie  je  dosť náročná výzva,  ale  stojí  to  za  to.  Je  to  podstatne  ťažšie  ako pracovať  v
strednom  manažmente priemernej  korporácie.  Predovšetkým  je  to  podnecujúce,  vzrušujúce  a  jednoducho



celkom  zábavná  činnosť. Najväčšiu  výzvu  predstavujú  neustále  žiadosti  o  transparentnosť  a  vplyv  na
rozhodovanie z oblasti,  ktorú máte na starosti,  striedané požiadavkami vašich nadriadených, aby ste ukázali
výsledky  a  niesli  zodpovednosť.  V podstate  to  znamená,  že  vedenie  v  aktivistickom hnutí  je  spoločenská
zručnosť a nie manažérska, ani technická. Cieľom je zabezpečiť, aby sa ľudia vo svojich rolách cítili príjemne.
Predovšetkým musíme pri všetkých svojich činnostiach chrániť nasledovné. Zameranie organizácie. Ak napr.
chceme prekročiť hranicu pre vstup do parlamentu, tak všetka naša činnosť k tomu musí smerovať  energiu
organizácie. Keď  na  vás  prídu  negatívne  pocity,  strašne  ľahko  stratíte  všetku  energiu.  Musíme  neustále
podporovať  postoje  typu  "my to  dokážeme."  My,  ktorí  sme  prijali  povinnosti  koordinačných  dôstojníkov
a oblastných koordinátorov používame na zachovanie týchto dvoch hodnôt nasledujúce prostriedky:

Vedenie hnutia príkladom. 

Pre  ostatných  sa  snažte  byť  vzorom.  Správajte  sa  tak,  ako by sa podľa  vás  mali  správať  ostatní  členovia
organizácie. K tomu patrí aj neustála snaha pôsobiť pozitívne. V každej organizácii všetci napodobňujú svojich
koordinačných dôstojníkov a oblastných koordinátorov. Keď na niekoho kričíte, tak šírite tým kultúru kričanie
na ostatných. Keď ostatní podporujete a chválite za ich činnosť tak tým šírite takú kultúru, že by sa ľudia mali
navzájom podporovať a chváliť. Preto robte len to druhé - vzájomne ich podporujete a chváľte. Niekedy je to
ťažké.  Napríklad keď na fóre začneme diskutovať s niekým, kto sa podľa vás mýli.  Ľahko potom nasadíte
podráždený tón a začnete hovoriť povýšenecky. Tejto hrozby si musíte byť vedomí a musíme ju v sebe aktívne
potláčať. Zvlášť to platí pre čisto internetovú komunikáciu, kde chýbajú dôležité zložky prejavu, napríklad reč
tela, dôraz na niektoré slová a tón hlasu, teda veci, ktoré by inak u mnohých komentárov značne zmiernili
agresívne  dojem. Správanie  k ostatným je  v skupine  značne nákazlivé,  preto  si  musíte  udržať  pozitívnu  a
chápavý prístup. Preto šírime lásku, dôveru, energickosť a nadšenie. 

Sami rozhodujeme. Bola nám zverená rozhodovacia právomoc za určitú časť organizácie a my ju využívame.
Nebojíme sa povedať: "Toto rozhodnutie robím ja," pretože našou jasnou a výslovnou úlohou je samostatne sa
rozhodovať a za rozhodnutím si stáť. Opakom by bolo dovoliť všetkým kecať do všetkého. Lenže to nie je náš
štýl. My rozhodujeme sami a u nás rozhodujú samostatní jednotlivci. Uvedomte si, že vy si jedným z nich.
Vyhýbajte sa hlasovania ako čert krížu a používajte ho len, ako úplne poslednú možnosť, lebo  hlasovania
vytvárajú  porazených.  Pritom  každý  chce  vyhrať  a nie  prehrávať  a podriaďovať  sa  víťazom.  Pozícia
rozhodovateľa  nás  však  neospravedlňuje  k  neúctivému  zaobchádzaniu  s  týmto  poverením.  Ku  všetkým
dotknutým ľuďom našim rozhodovaním prejavujeme rovnaký rešpekt, aký sami do budúcna potrebujeme ako
rešpektovaní koordinátori. Mali by sme zrušiť rozhodnutia, ktoré samé o sebe vyvolajú nevôľu u hrozivo veľkej
časti  organizácie.  To  si  žiada  samostatné  nastolenie  rovnováhy  medzi  nezávislým  rozhodovaním  a  našou
vzájomnou závislosťou na dôvere dotknutých kvôli budúcemu rozhodovaní a táto sivá zóna je celkom veľká.
Vedieme  inšpirovaním a  odporúčaním,  nie  rozkazovaním.  V  hnutí  by  ste  nikomu  nemali  a  ani  nemôžete
hovoriť, čo má robiť. Nemáme žiadnu právomoc na niekoho ukázať a povedať mu, aby niečo urobil. Namiesto
toho ľudí inšpirujeme k veľkolepým činom. Dávame veci do pohybu tým, že nahlas oznámime: „Urobím X,
pretože tým podľa mňa dosiahneme Y. Keď nás to bude robiť dostatočný počet, mohlo by sa nám podariť Z.
Takže by som pri robení X uvítal nejakú spoločnosť. Kto mi pritom chce pomôcť? "alebo niečo podobné. 

Predpokladáme rokovania v dobrej viere. Predpokladáme, že všetci usilujú o úspech organizácie, aj keď robia
niečo, čomu nerozumieme. Predpokladajme, že sa aktivistickému  hnutie snažia pomôcť, aj keď nám výsledok
pripadá  presne opačný.  V podobných situáciách  pri  pomáhaní  nováčikom zvyknúť si  na našu organizačnú
kultúru vystupujeme trpezlivo a odporujeme aktivizmus. Takto zároveň sami ako koordinátori  predvádzame



dobrú  vieru  a  ideme  ostatným  príkladom.  Okamžite  sa  búrime  proti  ponižovanie. Hoci  máme  obrovskú
toleranciu  k  chybám  a  zlému  úsudku,  ani  trochu  netolerujeme,  keď  niekto  ponižuje  svojich  kolegov
pred ostatnými aktivistami. Povýšenecká argumentácia alebo iné pokusy umlčať kooperačnú spoločnú aktivitu
sú  absolútne  neprijateľné.  Keď  na  takéto  správanie  narazíme  tak  okamžite  zakročíme  a  označíme  ho  za
neprijateľné. My vo koordinačných pozíciách máme dôležitú úlohu zabezpečiť, aby sa ostatní vo svojich rolách
cítili  bezpečne,  a  nepripustiť  žiadne  šikanovanie.  Keď  bude  niekto  ďalej  šikanovať  aj  napriek  jasné
napomenutie, bude vylúčený z oblasti, kde sa k svojim kolegom chová neúctivo. Ak sa stane, že ho nejaký jeho
kamarát z trucu privedie späť tak pravdepodobne vylúčime aj toho kamaráta. K ponižovanie a úmyselne zlému
správanie voči kolegom aktivistom máme absolútne nulovú toleranciu.

Vysvetľujeme vlastný názor. Keď sa podľa nás niekto mýli, nehovoríme mu, že  "ty si hlúpy" ani nič podobné,
ale začneme vysvetľovať svoje myšlienky, pocity a názory. Komunikujeme podľa modelu "Keď urobíš čin X,
mám pocit  Y, pretože sa mi zdá,  že si myslíš  Z," pravdepodobne s dodatkom "Očakával som A alebo B."
Príklad: "Keď celý rozpočet pridelíš na aktivizmus, tak to nebude fairové, pretože podľa mňa ignoruješ naše
nutné IT výdavky.  Očakával by som, že sa  opýtaš, koľko stojí prevádzka našich serverov a ostatných IT
zariadení? " 

Namiesto konfrontácie sa tým vytvára konštruktívny dialóg. Stojíme si za svojimi názormi. Nikdy nehovoríme
"Veľa ľudí si myslí,“ ani sa neschovávame za nejakú množinu ľudí. Naše názory sú vždy len naše vlastné a
stojíme si za nimi. Jedinou výnimkou je zastupovanie celej organizácie po nejakom oficiálnom rozhodnutí.

Administratíva je pomôcka a nie cieľ. Snažíme sa čo najviac obmedziť administratívnu záťaž a činnosť, ale
naopak  uprednostňujeme  aktivizmus.  Spadnúť  do  nekonečného  cyklu  samovoľné  expanzia  byrokratických
štruktúr  je  ohromne  ľahké,  ale  každú  formálnu  činnosť  alebo  proces  treba  pravidelne  spochybňovať  a
vyhodnocovať,  ako  pomáha  aktivizmu  a  formovaniu  verejnej  mienky.  Vytvárame  spoločenské  väzby.
Schádzame sa a zoznamujeme ľudí  vytváraním spoločenských väzieb tak,  že sa  ľudia schádzajú,  spoločne
chodia na jedlo, na pivo alebo kávu,... Skrátka sú tým, čo z anonymného hnutia urobí akčnú organizáciu.

Rozvíjame schopnosti svojich kolegov. Všetkým pomáhame, aby sa rozvíjali a zlepšovali ako aktivisti podobne
ako ich koordinátori. Nikto sa nerodí so schopnosťou viesť, ale je to naučená zručnosť. Navzájom si pomáhame
rozvíjať  svoje  zručnosti,  dokonca  aj  vo  svojich  pozíciách  koordinačných  dôstojníkov  a oblastných
koordinátorov.  Na záver, všetci koordinační dôstojníci a oblastní koordinátori hnutia by sa mali pozrieť na
päťdesiat  minútové  video  "How to  protect  your  open source  project  from poisonous  people." Zdanlivo  je
zamerané  na  technické  projekty,  ale  hovorí  sa  v  ňom  o  nápravných  opatreniach,  keď  nastanú  udalosti
narušujúce motiváciu alebo energiu dobrovoľníckej organizácie. Je teda veľmi užitočné aj pre našu organizáciu.
Tento dokument sa s pribúdajúcimi skúsenosťami priebežne upravujte. Nemôžete ho nikomu omlátiť o hlavu,
len pretože sa niektorá časť dá vyložiť určitým spôsobom: hlavná je myšlienka, a nie litera.

Rozrastajte sa pomocou zábavy. V súvislosti s rastom je zábava v anonymnom hnutí oveľa dôležitejšie, ako sa
len dobre baviť pri práci. Pre rast počtu aktivistov je absolútne zásadné. Dôvod je prostý: ľudí to ťahá tam, kde
si ostatní podľa všetkého skvele užívajú aktivistickú prácu. Keď sa budete baviť, bude sa k vám chcieť pridať
viac ľudí. Keď sa budete hašteriť a bojovať medzi sebou tak veľa potenciálnych nových aktivistov vás obíde
veľkým oblúkom, aby sa náhodou do vášho vnútorného boja nezaplietli.  Zábava je v hnutí zásadná pre rast
počtu  aktivistov.  Zábava  je  zásadná pre  úspech  organizácie.  Musíte  zabezpečiť,  aby ste  sa  vy  a  aj  vaši
kolegovia koordinátori dobre bavili všetkých niekoľko tisíc kolegov. 



Vzorový kódex hodnôt
Naša organizácia stojí na troch rôznych pilieroch:  na anonymnom aktivizme,  na práci hnutia v tradičných
štruktúrach neziskových organizácií a na hierarchickej vertikálnej štruktúre, ktorá rozdeľuje zdroje v záujme
podpory hnutia, ale nekomanduje ľudí v hnutí. Všetky tri piliere sú zhruba rovnako dôležité, ale každý z nich
plní úplne iné úlohy. Tradičné štruktúra neziskoviek pozostáva iba z nevyhnutných štruktúr, kvôli právnemu
zakotveniu hnutia ako neziskovej organizácie, ak sa nejedná o registrované politické hnutie. Oblastné štruktúry
celej organizácii rozdeľuje zdroje a súvisiace prostriedky overenie od kostry hnutia, navyše robí rozhodnutia v
záujme  efektívneho  formovania  verejnej  mienky  a  iné  prevádzkové  činnosti  a  spontánnej  práce  hnutia  je
hlavným ťahúňom nášho aktivizmu.

Riadime sa nasledujúcimi princípmi:

Sami rozhodujeme. Nebojíme sa skúšať nové veci,  nové spôsoby formovanie verejnej mienky a rozvírenie
verejnej diskusie. Rozhodnutie robíme, bez toho aby sme niekoho prosili o dovolenie, a stojíme si za nimi.
Občas sa veci nepodarí.  Robiť chyby je v anonymnom hnutí úplne v poriadku, ak sa z nich človek dokáže
poučiť.  Tu do hry vstupuje slávnej "pravidlo troch aktivistov:"  tzn ak sa zhodnú traja ľudia,  ktorí  sa sami
označujú za anonymných  aktivistov, že určitý druh aktivizmu je pre hnutie prospešné tak majú právomoc konať
menom hnutia. Dokonca si môžu nechať preplatiť výdavky súvisiace s týmto aktivizmom, pokiaľ sú rozumné. 

Máme odvahu. Nikdy sa nestrachuje vopred. Keď sa stane obrovský prúser, budeme ho riešiť až keď sa naozaj
stane. Čokoľvek sa môže pokaziť, ale tiež sa čokoľvek môže podariť. Smieme robiť chyby, pretože inak by sme
nemohli robiť ani tie prospešné veci.

Navzájom sa podporujeme. Sme závislí na vlastnej súdržnosti. Preto podporovanie ostatných aktivistov alebo
koordinačných  dôstojníkov  je  záslužnejšie,  ako  predvádzanie  svojej  geniality  pri  samostatnom dosahovaní
výsledkov.

Navzájom si dôverujeme. Vieme, že všetci do jedného chceme len to najlepšie pre anonymné hnutie aktivistov.

Púšťame sa do iniciatív  a  rešpektujeme iniciatívy  ostatných.  Keď sa niekto  pustí  do iniciatívy,  väčšinou
dostane voľnú ruku. Snažíme sa nekritizovať iniciatívy ostatných, pretože dotknutí tým niečo robia pre hnutie.
Keď si myslíme, že niektorá iniciatíva vedie hnutie zlým smerom, tak to napravíme svojou vlastnou iniciatívou,
ktorá bude v lepšom súlade s našimi ideálmi. Keď sa nám niečo nepáči tak nebudeme na to upozorňovať, ale
radšej budeme robiť a šíriť niečo, čo sa nám páči. Náš aktivizmus potrebuje rozmanitosť a my sa ju snažíme
zaistiť pre všetkých anonymných aktivistov.

Rešpektujeme vedomosti. Keď diskutujeme o nejakom téme, akomkoľvek téme, tvrdá merateľná dáta majú
prednosť.  Druhí  v  poradí  sú  ľudia,  ktorí  majú  s  daným témou  skúsenosti.  Vedomosti  a  skúsenosti  majú
prednosť pred úvahami a pocity, a tvrdá dáta majú prednosť pred vedomosťami.

Rešpektujeme čas ostatných a zamerania organizácie. Keď sa nám nepáči nejaká činnosť alebo rozhodnutia,
diskutujeme,  argumentujme alebo sa pustíme do vlastnej  iniciatívy,  ktorú považujeme za lepšiu.  Na druhú
stranu, rozpútanie alebo podporovanie vášnivého negatívne zameraného konfliktom hľadaní početné podpory
pre takýto konflikt škodí organizáciu ako celku a odvádza pozornosť, energiu a nadšenie z vonkajšej činnosti
ovplyvňujúce  verejnú  mienku.  Lepšie  je  rešpektovať  čas  a  zameranie  svojich  spoluaktivistov  a  zamerania
organizácie. Keď objavíme zárodok vnútorného konfliktu, utlmíte ho stimulom k pozitívnej komunikácii. Keď



sa nám niečo nepáči, vytvoríme a budeme šíriť niečo, čo sa nám páči. Aktívne sa snažíme šíriť lásku a rešpekt
a tlmiť agresiu a nedôveru.

Komunikujeme  pozitívne. Keď  sa  nám  nepáči  nejaké  rozhodnutie,  vysvetlíme  dôvod  svojej  nevôli  bez
vyvolávania emócií, alebo ešte lepšie vysvetlíme, prečo by bola lepšia niektorá alternatíva. Kampane vedieme
smerom von a  ťaháme za  jeden  povraz,  nevyvolávame rozkoly  kampaňami  smerom dovnútra.  Ešte  raz  si
uvedomme to, že všetci komunikujeme pozitívne.

Rokujeme  dôstojne. Pri  formovaní  verejnej  mienky  vždy  prejavujeme  rešpekt  a to  k  sebe  navzájom,
nováčikom, ale aj našim odporcom. Rokujeme zdvorilo, s pokojom a vecne. Takmer rovnako vo formálnom,
ako aj v neformálnom prostredí. Zvlášť k svojim spoluaktivistom nikdy nie sme neúctiví. To je jedna z mála
vecí, ktoré ani trochu koordinační dôstojníci nebudú tolerovať.

Pracujeme dlhodobo.  Naša budúcnosť závisí  na úspechu (napr.  v parlamentných voľbách v rokoch 2020).
Takže naša práca je dlhodobá. V zmysle "neustále prebieha v rozmedzí niekoľkých rokov." Pre veľa z nás
internetových aktivistov je interval  štyri  roky medzi voľbami skoro tak prakticky, ako celá geologická éra.
Vystupujeme sami za seba. Aktivistické hnutie potrebuje rozmanité hlasy, tak nikto poverený z nás nezastupuje
celé  hnutie na blogoch a podobne. Sme početná skupina jednotlivcov,  ktorí  sa sami nazývajú anonymnými
aktivistami.  Táto  rozmanitosť  tvorí  základ  nášho aktivizmu a veľký počet  príkladných osobnosťou vytvára
širšiu základňu pre nábor nováčikov a inšpiráciu k aktivizmu. Vo vnútri hnutia sme tiež len sami sebou a nikdy
sa netvárime, že hovoríme v mene väčšej skupiny. Keď sa naše nápady uchytia, tak to stačí. Keď sa neuchytia,
tak potom už nezáleží na počte súhlasiacich ľudí. Organizačné hodnoty by ste mali  pravidelne pripomínať
celému  hnutiu   prostredníctvom  pravidelných  periodických  správ,  aby  ste  ich  pripomenuli  aj  starým
aktivistom a zároveň ich predstavili tým novým. Preto nestačí ich zverejnenie na vašej web stránke. V každej
alebo každej druhej periodickej správe popíšte jednu hodnotu. Netreba dodávať, že sa vlastnými pravidlami
musíte  sami  riadiť.  Bohužiaľ  ale  nestačí  len  spísať  podobný dokument,  a  potom na  neho všetky  neustále
upozorňovať slovami aj  činmi.  Potrebujete  naviac ešte lekcie  koordinačného vedenie a veľa voľných miest
(prázdnych políčok)  v organizačnej  štruktúre  pre  budúcich  nováčikov.  Počas  podobného prívale  nováčikov
ľahko môžete zistiť, že sa k vám pridal schopný pomocný miestny mediálny manažér v oblasti. Keď pre takú
pozíciu nemáte  vopred pripravenú kolónku, nemôžete  ju potom zaplniť.  Keď koordinační  dôstojníci  kostry
hnutia  nebudú  vedieť  presadzovať  a  vysvetľovať  hodnoty  hnutia,  tak  nikto  ich  nebude  môcť  rešpektovať
ani napĺňať. Teda okrem hodnôt organizácie ako celku musíte navyše šíriť aj hodnoty pre koordinátorov, ktorí
na seba berú formálne  zodpovednosť v kostre  hnutia.  Aj  tie  musia byť šírené stále  dookola a samozrejme
potvrdzované činy, rovnako ako všeobecné hodnoty týkajúce sa všetkých aktivistov. 

Návrh organizačnej štruktúry  hnutia.

Samoorganizačná štruktúra na oblastnom princípe.  

V záujme presadzovania cieľov hnutia v súlade so základnými kooperačnými hodnotami v reálnej praktickej
činnosti na princípoch decentralizovaného riadenia z dola v politickej aktivistickej práci. Preto je nevyhnutné
vytvoriť masovú organizačnú štruktúru aktivistov (minimálne 6300 aktivistov),  ktorí sa budú osobne medzi
sebou poznať minimálne na miestnej úrovni. Pritom na druhej strane bude zachovaná primeraná anonymita
aktívnych spolupracovníkov pred úradmi, zamestnávateľmi a pod.. 



I. A) Anonymná samoorganizácia hnutia z dola na oblastnej úrovní.

K naplneniu cieľov hnutia je nevyhnutne potrebne rovnomerne v regiónoch, vo všetkých obciach zorganizovať:

 1) Akčné miestne bunky (AMB) (min. 3 spolupracujúci miestni  aktivisti).  Tuto lokálnu bunku budú tvoriť
traja spolupracujúci aktivisti z rovnakej lokality (rodiny, obce, sídliska, ulice,...) Platí tu zásada troch aktivistov,
ktorí majú plnú podporu servisných koordinátorov, ak konajú v aktívne pri dosahovaní cieľov hnutia.

 
    Grafická schéma organizačnej štruktúry na úrovní teritória (samosprávneho regiónu)

2) Akčné miestne šestky (AMŠ) Spojením dvoch kooperujúcich AMB sa vytvorí AMŠ. Tzn. že v AMŠ budú
kooperovať  minimálne  šiesti  anonymní  aktivisti,  ktorí  sa  budú medzi  sebou poznať,  lebo  sa  budú osobne
stretávať a spolupracovať na cieľoch hnutia.  Tu prihliadajte  na obmedzenie maximálne siedmych aktivistov
vrátane koordinátora.

3) Oblastný akčný klub (OAK) (max. 36 aktivistov vrátane 6 koordinátorov).  Tento oblastný klub vytvorí 5 -
6 AMŠ (max. 36  členov). Zároveň bude potrebné,  aby takto fungovalo minimálne sedem takýchto OAK v
každom z 25 teritórií. Z čoho vyplýva, že OAK budú sumárne  koordinovať činnosť minimálne po 240 - 252
aktivistov  na každej  z  25 teritoriálnych oblastí.  Tento priemerný prepočet  je  minimálny a symetricky,  čiže
teoretický.  Nebude sa  preto  nijako  obmedzovať  počet  AMŠ alebo  OAK. Podmienkou  bude  koordinácia  v
Teritoriálnej  koordinačnej  rade  (TKR), kde  každý  OAK vyšle  na  jednanie  svojho  zástupcu  -  delegáta  s
imperatívnym mandátom.

I. B) Kooperácia na oblastnej, teritoriálnej a republikovej úrovni.

1) Oblastná koordinačná rada (OKR /max. 12 koordinátorov)



Túto oblastnú koordinačnú radu cca 12 koordinátorov vytvoria členovia hnutia na princípe konsenzuálneho
súhlasu anonymných členov v danej komunitnej oblasti. Bude vytvorená z mužov a žien s prirodzenou autoritou
aktívne pracujúcich v oblastných kluboch, ktorí  budú tvoriť  oblastnú kostru hnutia.  Bez ohľadu na počet
fungujúcich  OAK v danej  oblasti  bude počet  týchto koordinačných a (cca štyroch)  servisných dôstojníkov
stanovený  na  maximálne  dvanásť  „starších”  v  OKR.  Títo  koordinátori  si  budú  môcť  nominovať  svojich
zástupcov, ak dôjde k vertikalite tzn. skokovitému nárastu  hnutia v danej oblasti. Termín „starší“ nie je viazaný
na  vysoký  vek,  ale  skôr  na  vysokú  dôveryhodnosť,  organizačné  a  manažérske  schopnosti  a  skúsenosti.
Pripomenieme  si  fakt,  že  plné  obsadenie  nie  je  pri  prvých  fázach  vytváraného  hnutia  nutné  ani  možné!
Potrebujeme mať v organizačnej štruktúre prázdne políčka pre tých, ktorí tieto úlohy zvládnu, hoci z počiatku
budú chýbať schopní aktivisti na obsadenie všetkých pozícií.

2) Regionálne koordinačné rady (RKR) /6-7 delegátov)

Tieto RKR budú na každom z 25 teritórií koordinovať činnosť OKR, čím sa zabezpečí spätná väzba. Každý
OAK bude zastupovať jeden priamo zvolený delegát. Ak sa stane, že počet oblastných klubov bude väčší ako
sedem, tak si pomerným spôsobom konsenzuálne dohodnú OAK delegáta za danú oblasť.  Číže na osobnom
zasadaní, alebo per rollam cez sociálne siete budú rokovať zástupcovia  OAK, ktorých by malo byť 7 v plne
vytvorenej RKR. (Pedpokladaný min. počet: 7 x 36 = 252 aktivistov). Tzn. že každý akčný klub vyšle jedného
delegáta na jednanie TKR. Tento delegát bude prvý rok nominovaný, ale v ďalších obdobiach bude konsenzom
dohodnutý priamo z členov OKR. V právomoci aktivistov z konkrétneho teritórií bude možné odvolať delegáta
alebo zvoliť si iného zástupcu  na každé zasadanie, resp. jednanie Republikovej koordinačnej rady (RKR).

3) Republikový koordinačný snem (RKS) delegátov z 25 TKC

Na koordináciu činnosti na celorepublikovej úrovni bude vysielať svojho delegáta každá TKR minimálne raz za
73 dni. Tzn. minimálne 5 krát ročné bude jednať RKS a to vždy v inom regióne (t.j. v inom teritoriálnom
územnom  celku).  Počas  5  rokov  sa  organizácia  pripadne  len  jeden  krát  vystrieda  všetkých  25  TKR  pri
organizovaní  koordinačnej  rady  na  svojom  teritóriu. Po  plnom  vytvorení  teritoriálnych  štruktúr  sa  bude
pravidelne 5 krát  ročné v cca 73 dňových intervaloch stretávať 25 delegátov delegovaných z dola,  čiže 25
zástupcov z 25 teritoriálnych koordinačných celkov hnutia.

4) Republiková rada hnutia (RRH)

Medzi  zasadaniami  RKS  je  potrebné  priebežne  výborom  riadiť  činnosť  hnutia.  Túto  činnosť  priebežne
zabezpečuje RRH, ktoré ako nahrádza správnu radu, alebo klasické hierarchické predsedníctvo. Zásadný rozdiel
spočíva v tom, že si všetký TKC si v rámci troch pôvodných krajov ZS, SS, VS,  delegujú po dvoch delegátov.
V praxi to bude realizované nasledovne: Za Západoslovenský kraj si spolu vyberú Bratislavský a Trnavský
VÚC jedného delegáta, podobne aj Trenčiansky a Nitriansky VÚC si vyberie druhého reprezentanta. Podobne
SS kraj bude jeden delegát zastupovať Žilinský jeden delegát a druhý B. Bystrický. Podobne Prešovský VÚC
vyšle jedného zástupcu a druhého Košický VÚC. Takto bude zastúpených všetkých 8 VÚC a pritom sa dodrží
optimálna  6  členná  rokovacia  zostava  reprezentatívnych  koordinátorov.  Túto  zostavu  doplnia  generálny
koordinátor  (kancelár  teritoriálnych  kancelárií)  a  generálny  tajomník  pre  jednanie  s  úradmi  a  inými
organizáciami.  Pričom  generálny  koordinátor  bude  zároveň  jedným zo  šiestich  krajských  koordinátorov  v
mieste jeho obvyklého pobytu. Neoddeliteľnou súčasťou tohoto republikovej rady sú štatutári hnutia.



II. Materiálne, technické a organizačné zabezpečenie činnosti.

Bude potrebne postupne v každej TKR na dohodnutom mieste vytvoriť minimálne jednu teritoriálnu kanceláriu
v ktorej sa budú stretávať regionálni aktivisti a zasadať TKR. Čiže pôjde o priestory, kde sa zmestí minimálne
12 ľudí (okolo 3 spojených stolov) a  zároveň sa zabezpečí sa bezpečnosť a diskrétnosť nerušeného jednania.
Môžu sa takto využívať kancelárske priestory OZ, ktoré budú ochotne parciálne kooperovať s hnutím alebo
jeho členovia budú členmi hnutia. V krajnom prípade sa cca 10 ľudí zmestí na terasu, do chaty alebo v zime aj
do väčšej obývačky.

III. Bezpečnosť organizačnej štruktúry a utajenosť identít anonymných aktivistov. 

Tak ako ste pochopili z predchádzajúcich častí tak na zabezpečenie anonymity aktivistov a koordinátorov na
miestnej úrovni je potrebne zabezpečiť kódové označenie pomocou koordinačných identifikačných čísel (KIČ).
Na základe koordinačného čísla bude napr. Petičný výbor presne vedieť identifikovať aktivistu a koordinátora,
číže budú presne vedieť zistiť  z ktorého regiónu, ktorej obce prišiel každý konkrétny podpísaný petičný hárok
a kto  je  za  jeho  relevantnosť  zodpovedný.  (Napr.  ak  sa  kontrolným  organom  štátu,  alebo  samosprávy
spochybnia petičné podpisy na konkrétnom petičnom hárku.)  Pritom identita  aktivistov pomocou KIČ bude
utajená,  lebo  pôjde  o  alfa/numericky  údaj,  ktorý  je  podrobnejšie  popísaný  v predchádzajúcej  časti.  Takže
kooperujúci aktivisti sa budú môcť zapojiť do práce bez rizika ohrozenia svojich rodín, pracovných miest a pod.
Taktiež sa budú môcť zapojiť do pripomienkovania a diskusií na fórach bez toho aby  zverejnili svoje meno
a ostatné osobné údaje.

              APPENDIX:

  Príklad  organizačného  zabezpečenia  petície  na  zaregistrovanie  hnutia
Cieľom petičnej akcie zakladajúcich aktivistov politického hnutia je vyzbierať úplne transparentným spôsobom
viac ako 10 000 podpisov vrátane potrebnej cca 20% rezervy (10 000 podpisov) potrebných na zaregistrovanie
politického hnutia. K tomuto kroku môže hnutie pristúpiť až vtedy keď dosiahne kritický počet aktivistov vo
všetkých 25 regiónoch. To znamená, že potrebujeme petičnú akciu zorganizovať tak, aby sa na každom z 25
teritórií (v 25 regiónoch) vyzbieral parciálny počet podpisov. Tento počet v prepočte  na každý participujúci
teritoriálny koordinačný celok bude parciálne potrebné zorganizovať 24 aktivistov, kde každý z nich dostane od
koordinátora hárok alebo si vytlačí jeden petičný hárok, ktorý mu bude zaslaný elektronický emailom.

Jednou ranou zabijeme štyri  muchy.

 Zámerom  petičnej  akcie  budú  súčasne  sledované  štyri  ciele:  
1)  zozbierať 10 000 zaručených podpisov s 20% rezervou (spolu min. 12 000 podpisov), čo parciálne bude
znamenať v každom z 25 regiónov zozbierať minimálne po 480 podpisov na 24 hárkoch (a´20) /480 x 25 =
12000 podpisov (spolu  600 hárkov).  Na miestnej  úrovní  sa  do  zberu  spoločne  a  nerozdielne  zapoja  šiesti
miestni koordinátori, ktorí pôjdu príkladom v zbere podpisov pre ostatných 18 aktivistov. Tzn., že každý z nich
vyzbiera  (spolu  24  aktivisti)  po  jednom  hárku  s  20  podpismi.  24  x  20  =  480  podpisov  za  teritoriálny
koordinačný celok (TKC). Ak sa do zberu zapoja aj oblastní koordinátori, tak sa vyzbiera 13 000 podpisov.



2) vytvoriť  počiatočnú  organizačnú  kostru,  ktorá  zorganizuje  a  zaregistruje  12  000  aktivistov  z  radov
poškodených ľudí  a to rovnomerne po celom území SR. Každému zapojenému aktivistovi  bude oblastným
koordinátorom pridelené koordinačné identifikačné číslo (KIČ), ktoré sa uvedie v poslednej kolónke petície. V
prípade  akéhokoľvek  spochybnenie  podpisu  petenta  bude  teritoriálnym  koordinátorom  oslovený  oblastný
koordinátor,  ktorý  spolu  s  miestnym  koordinátorom  oznámia  telefónne  číslo  na  sporného  petenta  a  ten
telefonický potvrdí pravosť identity,

 
    Grafická schéma organizačnej štruktúry na úrovní teritória (samosprávneho regiónu)

3) súčasne so zberom podpisov od petentov si vytvoria koordinátori v svojich regiónoch zoznamy potenciálnej
členskej základne, tak že okrem prepísania mena, priezviska, adresy trvalého pobytu z podpisových hárkov do
elektronickej  formy,  si  od  petentov  vyžiadajú  ich  korenšpodenčné adresy obvyklého  pobytu,   elektronické
adresy (email, nicky na sociálne siete), telefónne čísla a pod. Tieto zoznamy vytvoria v elektronickej forme pre
ďalšie  potreby,
4) keďže sa nebude jednať o zber podpisov od náhodne oslovených ľudí, ale od poškodených občanov, tak sa
zber uskutoční neverejným spôsobom  s tým, že súčasne s podpisovou petičnou akciou prebehne aj zbierka
aktivistov.  Oblastní  koordinátori  uvedú  v  elektronickom  anonymnom  zozname  ku  každému  KIČ  sumu
drobného príspevku, ktorý sa interne zverejní na teritoriálnom transparentnom účte.  Pri neverejnej zbierke sa
nevyžaduje ohlasovacia povinnosť na MV SR.

Príklad finančného zabezpečenie registrácie politického hnutia. 

Tak ako je  vyššie uvedené,  tak súčasne so zberom podpisov prebehne zbierka štátom poškodených ľudí  v
symbolickej sume 7-10 centov podľa vlastného uváženia. Pri minimálnej spodnej hranici 0,07 eur by sa od 12
tisíc  petentov drobnými príspevkami vyzbieralo 840 eur. Tieto vyzbierané drobné peniaze budú odovzdané
miestnymi  koordinátormi  spolu  s  petičnými  hárkami  oblastným  koordinátorom,  ktorí  ich  budú  priebežne
sumarizovať a zverejňovať na transparentnom účte spolu Tieto vyzbierané prostriedky sa použijú na pokrytie
nasledovných  výdajov:  
1) registračný  správny  poplatok,  overenie  podpisov,  poštové  a  iné  režijné  výdaje  spojené  s  registráciou
anonymnej  (cca  670  eur)
2) uhradenie správneho poplatku (166 eur) na Úrade priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici na ochranu



názvu  hnutia,  loga  hnutia  a  pod.
3) zaplatenie web domény hnutia a ostatných výdajov spojených s organizáciou hnutia.

 




