ZÁPIS
z porady vedení o.s. Ramus
4/2013 20.11.2013

Přítomni po funkcích: všichni kromě DO Přítomni
jmenovitě: všichni kromě Honzy Hány Termíny z
minulých porad:
Bod
R2/1
R3/1
R7/1
R8/1
4.2/1
4.1/2
R1/3

Termín

R5/3
R8/3
4.2/2
(3/3)
4.4/1
(3/3)
4.8/1
(3/3)
4.3/1
(3/3)

10.11.2013
15.11.2013
03/2014

20.11.2013
20.11.2013
20.11.2013
31.12.2013

1.1.2014
31.12.2013
15.11.2013
15.11.2013

4.1/3

20.11.2013
4.12.2013

4.2/3
4.3/3

4.12.2013
20.11.2013

Úkol
Dokončení tabulky dárců
Oprava agregátu
Parkování, uskladnění sedaček
Praktikanti ze zooterapie
Dlouhodobý plán co s lidmi z ústavů
Rozvaha Rambaru
Projednání pojištění odpovědnosti na
tábory s p. S.
Ondřejovo číslo a mail na webu
Plná moc / praktikanti zooterapie
Revize rozhodnutí o údržbáři z PV
3/2013
Zveřejnění zápisů z porad

Zodpovídá
FR
BÜ
DO
AK
KK
RB
PO

Obvolat klienty, kteří neodpověděli na
dotazník
PR práce pro bazar M. G.

KK

Poslat na PR, jak to bylo doteď s
darama od ČCE
Vyúčtování bazárku
Vyřešení databáze klientů a
evidenčních listů
Sekce účetnictví na web
Předpřipravování příjmáků na
víkendovky

BÜ

PR
BÜ
PO
PR

PR

BÜ
BÜ, KK
BÜ, PR
BÜ

1. REPORTY
S1. Ředitelství, provoz
a) Nabídka prostoru ve Vršovicích od F., proběhla výměna kontaktů
b) Anička Š chtěla být na poradě – Ř odmítl, Aničky se to dotklo
a. Řešení – zájemcům bude umožněna po dohodě s honzíkem z věcných důvodů
přítomnost na poradě, asistenti dostanou mail a bude jim umožněno na poradu
chodit (plus řešení mlčenlivosti) – jsme pracovní skupina, která má nějakou práci

S2. Fundraising
a) Fundraising začal

ZÁPIS
b) Rozeslán manifest všem dosavadním podporovatelům, byly nějaký reakce
nazpátek
c) Proběhla schůzka s Crazy Tomato – navázání vztahu s novým šéfem marketingu, chtějí nám
dát 20000 Kč, my vytvoříme nějaký video  propagační video na dodávku, PR vyrobí video
d) Pan F. nám zaplatí webhosting
z porady vedení o.s. Ramus
4/2013 20.11.2013

S3. Propaganda
a)
b)
c)
d)

Bazar: natočený video, rozhovor s M. G.
Předělanej web, K. H. už nechce dělat web – K. S.?
Odpálená revoluce
Logo se řeší – H. Š. v dohledné době pošle návrhy

S4. Koordinátor asistentů
a) Proběhlo přihlašování na drsnovíkend
b) Maruška organizuje promítání Punkovýho syndromu příští středu

S5. Koordinátor klientů
a) Proběhla schůzka s BÜ – čištění starý databáze/založení nový databáze/náhražka evidenčních
listů, probíhá vkládání dat do databáze
b) Veškerá emailová korespondence KK půjde přes Báru Au
c) Proběhlo přihlašování na drsnej víkend
d) V neděli ve 20.00 se jde k P.

S6. Humr
a)
b)
c)
d)

Humr dobrý – proběhly 3 (narozeniny, výstava, divadlo)
Příští týden neviditelná výstava
Poměr asistentů klientů vychází cca akorát
Vysledováno, který dny se na humry klientům hodí (teď úterý čtvrtek)

S7. Dodávky
a) Našlo se úložiště dodávek – 200 kč/měsíčně

S8. Rambar
a) Byl bazar, byl super
b) Rozvaha ještě není potřeba pár měsíců, takže se odkládá
c) 29.11. narozeniny č. p. nakonec nebyly, budou v únoru

S9. Koordinátor akcí
a) Proběhla schůzka kvůli vánoční víkendovce
b) Zooterapie: není ještě smlouva, zooterapeuti se připojí k organizaci víkendovky
c) Předáno 2200 jako záloha na víkendovku Aničce Š.

2. ÚKOLY ŘEŠENÉ NA PŘEDCHOZÍCH PORADÁCH

ZÁPIS

3. NOVÉ ÚKOLY
4.1/4 Zahrnout humr do procesu evidenčáků
4.2/4 PR vyrobí klip pro crazy tomato, pondělí 25.11: mají crazy tomato dostat nástřel
4.3/4 Veřejný porady – KA rozešle asistentům, PR vyvěsí na web
Příští porada vedení se uskuteční 4.12.2013 v ???.

Zapsal: Jiří Richter
z porady vedení o.s. Ramus
4/2013 20.11.2013

Zkratky
Ř
KK
KA
PR
FR
BÜ
HM
DO
AK
PO

Ředitel
Koordinátor klientů
Koordinátor asistentů
Propaganda
Fundraising
Byrokrat
Humr
Dodávky
Akce
Porada

