Schůze provozní skupiny Ramusu 047
7. 1. 2016
Účastníci: Hynek Trojánek, Jan Rudolf, Marie Palečková, Jirka
Richter, Jitka Svobodová, Bára Aunická, Jiří Hovorka
Restíky původní
● Rozhovory - proběhl první rozhovor, do 23. 1. jich bude 10
● Dodávka - v únoru jde na technickou, bude to stát 3500 - má
na starosti Jiří R
● Kontakty z Ramatonu - zařídí Jirka H
Nové restíky
● Hynek - donese do 14 dnů banner na dodávku do Zkušeben
Praha
Kolečko
● Honzík
o
● Hynek
o Knížky: zbylo jich teď asi kolem stovky
o Hezký péefko udělal
o Kancl: od března jsme pouze v zadní místnosti, bude
trochu levnější nájem, je potřeba v únoru zařídit
funkční zadní kanclovou místnost
● Bára
o hodnocení na facebooku - Bára pošle Hynkovi reakci
o Proběhl první rozhovor, viz níže
● Maru
o Asistence na hru po Praze 23. 1.
o Na hru po Praze by měla přijít provozní skupina, v
šest se bude vracet na strategický plánování

● Jitka
o Míša říkala, že jí psala nějaká paní ze speciální
školy má zájem o Humry pro svoje studenty, chce to
zmínit na rodičovských schůzkách
o Tábory - nedělá ani Jíťa, ani Hynek. Honza zavolá
Honzovi Š, Martině Š, Martě P a nabídne jim organizaci
tábora.
● Jiří
o Máme cca 160 000,● Jirka H
o Ozvala se paní z XY, která se zaměřuje na sociální
podnikání
Debata - CO KOHO ŠTVE
● Hynek
○ je leden a nikdo neví nic o táborech
○ zbylo dost knížek
● Jiří R
○ neznámost představ kolegů o Ramusu
○ málo společného pracování
● Maru
○ Část provozní skupiny „neuchopená, chybí společné
plánování
● Jirka H
○ že je lempl na administrativu kolem FR
● Honza
○ neakční Rambar
○ řítíme se odnikud ke strategickému plánování
STRATEGICKÝ PLÁNOVÁNÍ
● Probrat dílnu
● Analýza rozhovorů klientů
ROZHOVORY
● Byla snaha nevnucovat klientovi žádné řešení
● Limit max. 1 hodina
● Hlavně zapisovat dojmy okamžitě po rozhovoru! Ideálně už
přímo při rozhovoru?

