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9. DUBNA 2014

Přítomni: všichni kromě Jirky a Ondry
Tabulka úkolů je přesunuta na Trello, sekce Porady.

1. REPORTY
1. Ředitelství, provoz
Proběhla návštěva případného budoucího skladu-kanclu, viz dál.

2. Fundrejžing, drsné akce
Agendu fundraising pomalu přebírá Anička, proces předávání s Matoušem v pohybu, chystá se opět
výjezd na benefiční bazar, kde bude s Rambarem, bude to 10.-12. května.

3. Propaganda
Na webu doplněné fotky. Dává se do pohybu celý proces s logem a webem, logo bude představeno a
schváleno, web se převede na novou doménu, ale jako takový se zatím výrazně předělávat nebude.
Klíčový je v brzké době převézt web na doménu, udělat nové e-maily a přetlumočit celou akci ven.
Mimo hlavní propagační proud se událo to, že Honza Kyncl prý vyhrál nějakou foto soutěž s fotkou
Štěstí z akce Ramusu. Hurej!

4. Koordinátorka asistentů
Udála se Fénixpárty a asistentské promítání, chystá se sbor. Na popud Jáchyma se vytváří kontaktní
adresář asistentů, který bude pouze pro jejich účely a nikoli pro účely Ramusu. Měli by tam být
automaticky všichni z provozní skupiny, měli bychom hlavně pořešit, je-li to právně správně. Jirka tu
není, tak nám to neřekne. Tento adresář tak v zásadě bude sloužit k rozesílání „spamu“, bude se tak
ale dít mimo Ramus a se souhlasem zúčastněných.

5. Koordinátorka klientů
Stále a stále se ozývají noví a noví zájemci o naše skvělé akce!

6. Humr
Humr funguje a šlape, aktuálně v nenáročném módu, přetrvává problém s počtem (malým) asistentů.
Z Fénixpárty však vyplynulo, že není problém informovat asistenty pouze pár dní před akcí, nevadí jim
to.

7. Dodávka
Aktuálně nijak zvlášť vytížená, ale blýská se na lepší časy, kalendář se začíná plnit.

2. DISKUZE
1. BLÍŽÍCÍ SE VÍKENDOVKA
Jíťa chystá víkendovku, ale nemůže tam, pojede se tam autobusem, bude tam někdo z provozní
skupiny, či ne? Je nutné, aby tam někdo byl? Spíš není, zvládne se to, ale beztak tam někdo bude.
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2. PŮJČENÍ DODÁVKY ASISTENCI NA AKCI
Ano, vzhledem k chystané akci na Střeláku si vyjdeme vzájemně vstříc, půjčením dodávky zároveň
šíříme info o tom, že jí vůbec půjčujeme.

3. PŮJČENÍ TÝPIJOVEK ROZRAZILU
Rozrazil bude letos v Novohradkách, půjčíme jim týpiovky na tábor, jsme tam až v srpnu.
Předpokládáme navíc, že budeme letos na tábořišti v Novohradkách naposled…

4. REVIZE FÉNIXPÁRTY
Proběhla Fénixpárty, hlavní úkol, tedy vypít stovky piv které jsme zdarma dostali, jsme nesplnili! Ještě
pár krabic zbylo, i tak byla párty navýsost kvalitní. Podstatný bylo hlavně závěrečný kolečka, kde se
asistenti svěřili se svými pocity jednotlivým sekcím. Níže přepsané hlavní postřehy:
Matouš: lidi říkali, že hlavní motivací pro dělání v Ramusu je pro ně dobrovolnost, kámoši (to říkali ty
starší). Pro nový je motivací spíše boření předsudků a celkově náplň Ramusu jako taková, téma. Co by
se muselo stát, aby byla jejich motivace a zapojení větší? Asi nic moc, všem to v zásadě vyhovuje
takové, jaké to je. Možná by se i zapojili, ale převažuje strach ze zodpovědnosti, lidé by uvítali
postupné předávání (tak, jako se to právě děje při přípravě víkendovek), hned něco šéfit nelze. Někdo
by se i zapojil, ale neví do čeho, uvítali by konkrétní úkoly. Kdyby třeba existoval webový formulář
s úkoly? Na čem zrovna makáme a lidé by se k tomu hlásili a dělali to? Říct, že kdo se chce zapojit, ať
se zapojí, nefunguje. Musíme přesně říct, co a jak.
Co se týče dobrovolnosti – někomu přijde systém přihlašování na akce až moc závazný, lidé by jezdili
více, kdyby měli možnost přihlásit se třeba dva dny předem. Lidé často nejezdí, protože neví, co
bude, co jim osud přivane do cesty. Peníze pro nikoho důležitý faktor nejsou, to nehraje roli. Máme
sepsané, do čeho by se konkrétní lidé rádi zapojili.
Anička: Lidé vesměs konstatovali, že je dobře, že se drsný akce platí. Otázka spíše je, jestli je vůbec
dobře, že drsné akce vznikly, rozděluje to trochu Ramus. Někdo to vnímá jako problém. Měli bychom
to vyčistit a pohlídat, probrat se všemi, proč to tak je, proč se tak stalo. Drsné akce by měly být
benevolentnější co se týče účasti.
Jituš: Kdyby byla víkendovka každý měsíc, je větší pravděpodobnost, že lidé pojedou, samozřejmě by
se muselo nabrat v celkovém úhrnu více lidí, ale šlo by to. Když by bylo víc datumů, větší výběr, byli
by lidé radši.
Adélka: Jak zefektivnit hlášení na humr? Je to teď vlastně asi nejlepší, jak to může být. Lidem by
nevadilo, kdyby jim Adélka psala o akcích i pár dní předem, že se někdo shání. Rýsuje se možné
nástupnictvo humru, musíme poladit!
Maruška: Všichni si pochvalovali, že množství mailů je akorát, to jsme teda zmanažovali dobře. Lidé
maily čtou, nemají s nimi závažnější problém. Dělat akce typu Fénixpárty by stačilo jednou za rok,
stačí jim souhrn informací předaných zábavnějších formou. Dělat více akcí zaměřených na nováčky.
Co se týče diskutované supervize, o tu nikdo nemá zájem, nicméně by ji naordinovali nám, jakožto
provozní skupině. Pochvalují si ale intervizní večerní kolečka na akcích.
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Hynek: Web jako komunikační kanál by nikdo neuvítal, spíše by je to otravovalo a byla by to starost
navíc, web klidně může stát skladem fotek, čekat od toho něco víc netřeba.
Bára: Byla s Jirkou, který řešil dílnu, ten tu není. Bára říkala, že nové lidi představa tábora zcela děsila,
starší si ho naopak pochvalovali. Hlavně vyplynulo, že musíme lépe zpracovat evidenční listy (děláme
na tom), aby byly sjednocený a lépe se v nich orientovalo. Lidé by občas uvítali, kdyby dopředu měli
kompletní seznam a počet lidí, kteří jedou na akci a věděli tak, kdo tam bude.

5. SKLAD-KANCL
Honza shání parťáka k sobě do kanclu. Dali by se tam uložit naše věci, což by bylo super, protože
beztak sháníme sklad. Mohli bychom mít sklad-kancelář v jednom. Má to pár much (nemohli bychom
tam mít sídlo?) a musí se domyslet řada věcí, nicméně budeme hlasovat, zda bychom tam června za
příznivých finančních podmínek chtěli. Maruška nehlasuje, je zmatená, protože nemocná, jinak
všichni hlasují pro. Adélka se už dopředu hlásí jako skladnice. Budeme muset vykoumat nějaký
systém, aby tam nebyl nepořádek. Ale tak snad to zvládnem!

6. PÁRTY-STAN
Bára má možnost koupit stan. Stan na tábor, na Rambar, atd. Bára s Hynkem a spol. zjistí naše
konkrétní požadavky a pak se budeme bavit, co a jak dál, jaké jsou možnosti. Ale stan bychom určitě
rádi!

7. LOGO
Hynek promítá na zeď návrh nového loga Ramusu, ze kterého by měl vzejít celý kompletní korporátní
vizuální styl Ramusu na dalších x let. Reakce jsou smíšené, zaražené, překvapené, logo je
kontroverzní. Co bude dál? Do pondělí si to všichni z provozní skupiny nechají projít hlavou a napíšou
svoje nápady poznatky, udělá se pár dalších návrhů s navrhovanými změnami a vybere se finální
podoba – co nejdřív, ať se můžeme prezentovat na akcích v dubnu.

Příští porada vedení se uskuteční kdy? Těžko říct, 30. dubna vychází na čarodky, kdy budeme na
Pankráci. Napíšeme si mail!
Zapsal: Hynek Trojánek

