ZÁPIS
z porady vedení o.s. Ramus
9/2014

12.2.2014

Chybí jmenovitě: Bára Au, Ondřej, Hána
Termíny z minulých porad:
Bod
Termín
R2/1
R3/1
4.2/1
20.11.2013
4.1/2
20.11.2013
R1/3
31.12.2013
4.2/2
(3/3)
4.4/1
(3/3)
4.8/1
(3/3)
4.1/3

03/2014

4.2/3

4.12.2013

1.1.2014
31.12.2013
4.12.2013

Úkol
Dokončení tabulky dárců
Oprava agregátu
Dlouhodobý plán co s lidmi z ústavů
Rozvaha Rambaru
Projednání pojištění odpovědnosti na
tábory s p. S.
Revize rozhodnutí o údržbáři z PV
3/2013
Zveřejnění zápisů z porad

Zodpovídá
FR
BÜ
KK
RB
PO

Obvolat klienty, kteří neodpověděli na
dotazník
Vyřešení databáze klientů a
evidenčních listů
Sekce účetnictví na web

KK

PO
Ř

BÜ, KK
BÜ, PR

Předdiskuze: K střednědobým cílům
Potřebujeme jednu velkou věc?

1. REPORTY
S1. Ředitelství, provoz
a)
b)
c)
d)

Představení výkazu práce ramus-os tečka cz/vykaz
Jsou hotový zápisy z porad
Dostali jsme nabídky na články na 2 weby
Zaplatili jsme silniční daň, hosting

S2. Fundraising / roadtripy
a) Bude rozhovor do interního časopisu ČMSS, kde byl publikován článek
b) Matouš vytvořil inzerát na asistenta fundraisera, je třeba odpálit – do neděle se
připomínkuje, v pondělí se odesílá

S3. Propaganda
a) Byla schůze ohledně benefitu, bude se dělat ke konci roku – teď není potřeba
b) Novej web ramus.xx
c) Máme Vimeo PLUS

S4. Koordinátor asistentů
a) Asistenti se začínaj víc ozývat sami od sebe, i přes webovej formulář
b) Je třeba domluvit se na odpovědi na nabídku H. K. – Maruška zorganizuje údernou skupinku

S5. Koordinátor klientů
a) Rozeslány pozvánky na Masopust
b) Neúspěch s akcí 8.2., nejsou kontakty na všechny klienty
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c) Je třeba nějak dořešit problémy s Jindřicháčem z 8.2.

S6. Humr
a) M. B. nás kontaktoval, že jim S. moc nefunguje, chce se s náma sejít
b) Ozývaj se sami lidi že někam máme jít s Humrem
c) Výsledky dotazníku Humru se rozešlou mailem

S7. Dodávky
a) Dodávka se vrátila ze servisu za 4500, snad teda bude technická
b) Pohřbíváme nákup druhý dodávky, nejsou kšefty
c) Garáž na V. máme pouze do konce roku -- > musíme najít sklad

S8. Rambar
S9. Koordinátor akcí
a) Akce 8.2. byla super, organizační schůzka proběhla jen s jednou zooterapeutkou,
kromě stálých asistentů
b) Začíná se organizace březnový víkendovky
c) Od L. ze zoorehabilitace máme dost tipů na místa kam se dá jet
S10. První tábor / drsný víkendy
a) Organizace masopustního víkendu v Mokropsech / s E.

2. DISKUZE
Probíráme cíle Ramusu na 2014:
AKTIVITY
-

Tábor – budou zase 2, hledáme nový prostor
Roadtripy – budou 2
Humr – sehnat pomocníka/nástupce Adélky
Drsnoakce – v září bude harmonogram
Jemnoakce – chceme navýšit kapacitu – teď je cca 125 míst na rok, cíl je 160 míst, je třeba
vychytat systém
Rambar – do 07/2014 4 akce + 1 vejlet, materiálový osamostatnění (sehnat pípu, stan,
bírsety)
Dílna – do 02/14 se vyrobí google anketa, zjistí se zájem
Brigádky pro klijoše – Bára 04/14 prezentace na poradě

NE GRANTŮM
-

Web + Ramram antihithit – úderná skupinka honzahynekhynekjiří

OSVĚTOVÁ ČINNOST (nestihli jsme probrat)
-

Newsletter
Konference
Nábor
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PROSTOR
Dudlíček udělá Honzík!!!!
Zapsal Jiří

12.2.2014

