Додаток 1
до Комунікаційної політики
Київського Пласту
від 19 жовтня 2019

Комунікація по документації станиці Київ для ДЧ
Від 10.01.2021 р., усі прийняті документи станиці Київ, що мають бути розповсюджені на
дійсне членство надсилатимуться на електронну пошту Дійсного Члена (далі – ДЧ) через
«київський новинар» (далі – «новинар»).
Таким чином, усі дійсні члени станиці Київ ОСОБИСТО отримуватимуть нові документи,
положення, звіти щодо діяльності роботи станиці. Ми тішимо себе думкою, що це дозволить
вирішити проблему "загубленості" інформації серед ДЧ, адже помітити серед сотні пластових груп
у стрічці дописи про нові документи дійсно непросто.
Якщо ДЧ не бажає отримувати разом з документами щомісячну збірку новин та анонсів
від станиці, потрібно відключити "пташку" на блоки "новини", "анонси" у підписці. Такі заявки
автоматично потрапляють у базу підписників, що отримуватимуть лише ДОКУМЕНТИ станиці.
Наполегливе прохання до всього дійсного членства станиці Київ підписатись на щомісячний
київський новинар за інструкцією:
1) Відвідайте сайт Київського Пласту за лінком - https://www.kyiv.plast.org.ua/
2) На головній сторінці, або сторінці "Контакти" дочекайтесь появи поп-апу (віконця для
підписки на новинар)
3) Введіть свої актуальні дані (приналежність до Пласту, вік, пошту, побажання до розділів
новинаря)
4) У віконці "вік" додайте помітку: *ДЧ (прізвище_ім'я)
5) Перевірте вказану поштову скриньку (також, розділ «спам»), щоб упевнитись у
підтвердженні підписки (лист з темою «СКОБ! Ви підписалися на новинар!»)
6) Щомісяця очікуйте листа від Київського Пласту
Ми не обіцяємо, що нових документів вистачатиме на розсилку щомісяця, тому, якщо ви не
обиратимете блоки "анонси/новини", листи будуть приходити не так часто :)
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Окремі ситуації до розгляду:
ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я ВЖЕ ПІДПИСАНИЙ/А НА РОЗСИЛКУ, АЛЕ ЛИШ ЗАРАЗ
ОТРИМАВ/ЛА СТУПІНЬ ДЧ?
Просимо написати листа на адресу
https://www.facebook.com/merilizei/, вказавши

press.kyiv@plast.org.ua,

або

в

месенджер

1) своє прізвище та ім'я (або лінк на акаунт у EPLAST)
2) поштову скриньку, на яку ви ВЖЕ отримуєте новинар
3) надати докази отримання дійсного членства (скріншот листа від референтури ДЧ
members.kyiv@plast.org.ua, виписку з реєстру КБ УСП, тощо).
Після цього ми одразу додамо вказану одразу у перелік "дч" і у своїй розсилці ви зможете
отримувати ще й документи.

Дано: 10 січня 2021 р. Б
Підписали:
Голова комунікаційного відділу
ст. пл. Марина Пінькевич

Станичний
ст. пл. Анатолій Костенко, БРО
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