ZÁPIS
z porady vedení o.s. Ramus
5/2013 4.12.2013

Přítomni po funkcích: všichni
Přítomni jmenovitě: všichni Termíny
z minulých porad:
Bod
Termín
Úkol
R2/1
Dokončení tabulky dárců
R3/1
Oprava agregátu
4.2/1
20.11.2013
Dlouhodobý plán co s lidmi z ústavů
4.1/2
20.11.2013
Rozvaha Rambaru
R1/3
31.12.2013
Projednání pojištění odpovědnosti na
tábory s p. S.
4.2/2
03/2014
Revize rozhodnutí o údržbáři z PV
(3/3)
3/2013
1.1.2014
Zveřejnění zápisů z porad
4.4/1
(3/3)
31.12.2013
Obvolat klienty, kteří neodpověděli na
4.8/1
(3/3)
dotazník
4.1/3
4.12.2013
Vyřešení databáze klientů a
evidenčních listů
4.2/3
4.12.2013
Sekce účetnictví na web

Zodpovídá
FR
BÜ
KK
RB
PO
PO
Ř
KK
BÜ, KK
BÜ, PR

1. REPORTY
S1. Ředitelství, provoz
a) Databáze klietů IS bude před příští poradou
b) Agregát je v řešení, dostali jsme záručák
c) 1500 od pani M.

S2. Fundraising
a) Začíná spolupráce s Porgem – trvalej příkaz 300 měsíčně od učitele V., návrh na studentský
akce/projekty – pomoc nebo benefiční akce pro nás
b) Českomoravská stavební spořitelna – chce dát 50K
c) Crazy Tomato – předběžná smlouva (peníze se budou počítat ze shlídnutí na youtube)
d) Tatínek T. nám chce dávat peníze

S3. Propaganda
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Crazy Tomato video rozdělaný
Výroční zpráva 2012 rozdělaná
Proběhlo video s Vandammem, u videa jsou zakázaný komentáře kvůli urážce…
Víkendovka: cédo vánočních písniček ke stažení
Nedaří se spojit s panem H.
Grafickej vizuál i logo bude v průběhu prosince, shání se webař

S4. Koordinátor asistentů
a) Vánoční víkendovka – přihlašování
b) Proběhlo asistentský promítání filmů
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c) Je možný přes Marušku organizovat akce pro asistenty – Maruška zajistí rozeslání infa d)
Tajnej santa?

S5. Koordinátor klientů
a) Nový klient na víkendovku
b) 21 klientů na víkendovku
c) Ondřej si musí vymyslet co bude dělat

S6. Humr
a) na humr je teď málo asistentů – KA radí posílat všem znovu maily

S7. Dodávky
a) Dodyna byla v servisu, vyřešeno – Honza může řešit opravy napřímo
b) Honza by chtěl rozhodit reklamu na dodávku po okolí Nuslí
c) Proběhl pokus o nákup dodávky v aukci, neúspěšně

S8. Rambar
a) X

S9. Koordinátor akcí
a) Zooterapeuti převeleni na BÜ (na vánoční víkendovku nepojedou)
b) S ČD opich
S10. První tábor
a) Nová funkce- Anička Šrubařová

2. ÚKOLY ŘEŠENÉ NA PŘEDCHOZÍCH PORADÁCH
3. NOVÉ ÚKOLY
4.1/5 ČMSS – benefice
Řeší Honzíček!
Příští porada vedení se uskuteční 18.12.2013 v ???.

Zapsal: Jiří Richter
Zkratky
Ř
KK

Ředitel
Koordinátor klientů

KA
PR
FR
BÜ
HM
DO
AK
PO

Koordinátor asistentů
Propaganda
Fundraising
Byrokrat
Humr
Dodávky
Akce
Porada

