ZÁPIS
z porady vedení o.s. Ramus
12/2014

12.3.2014

Přítomni: neni Hána, Maru
Tabulka úkolů je přesunuta na Trello, sekce Porady

1. REPORTY
1. Ředitelství, provoz
a) Prostor Žižkostel – nejsme už jediní zájemci, čekala by se od nás vyšší investice –
odhad elektrikáře (ale odečítalo by se z nájmu): tj. udělala by se funkční elektřina,
plyn ne, byl by tam separátní elektroměr, více problémů, od plánů zapojit se více
do Žižkostela tedy upouštíme

2. Fundraising / roadtripy
a) získali jsme dar 50.000
b) Výběrový řízení na FR vyhrála Anička Šrubka, Anička to bere juhúúúú1

3. Propaganda
a) Domluvená asistentská párty v Itace
b) Web ještě neni
c) Řešení propagace dodávky – banner teď nemá smysl tisknout, když bude novej web
d) Střelák – možnost udělat akci, sami tam ale nic dělat nechceme, neb nemáme čas a
měli bysme řešit jiný věci
e) Dostali jsme 2 bírsety!!!!
f)

Prezentace na čarodkách – plexiskla s fotkama

4. Koordinátor asistentů
5. Koordinátor klientů
a) Running with those that can’t – můžeme s nima nějak třeba zorganizovat Ramaton?2
b) Máme možnost jet zadarmo do Jánských lázní a něco tam uspořádat

1

Stanovit si časový rozmezí pro předání do příští porady

2

Ondřej zjistí více o možnostech spolupráce
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6. Humr
7. Dodávky
S8. Rambar
S9. Koordinátor akcí
a) Hotovej manuál na víkendovky
b) Příští víkendovku vede Marta, program vymejšlela i Hanka H.
c) Víc vymáknout spolupráci se zooterapeutama
S10. První tábor
S11. Sbor
a) Bude se scházet jednou tejdně ve vršovickym sboru
b) Ondřej rozešle anketu kuli času3

2. DISKUZE
1. Garáž
a. Chceme, aby byla v dobré dopravní dostupnosti od Vyšehradu, Nuselské
radnice
b. nápady a nálezy se posílají Honzíkovi
c. maximum do 3000 Kč/měsíc
d. ideálně suchá a teplá
e. Hynek napíše inzeráty DO 13.3.
f.

Garáž/sklad budeme mít nejpozději 06/2014

2.
Příští porada vedení se uskuteční 26.3.2014 u MP3, v 18:00

3

Rozeslat anketu

