Schůze provozní skupiny Ramusu 050
18. 2. 2016
Účastníci: Hynek Trojánek, Marie Palečková, Jiří Richter, Jitka
Svobodová, Marta Píchová, Jiří Hovorka, Bára Aunická
Restíky původní
 ZOOT - Jirka H. popožene
 Banner Zkušebny Praha - je potřeba přeměřit (Honza H) a
udělat novej - 3.3. Honza H
 Rozeslání knížek dárcům - bude 3.3. Jirka H
 Rozeslání infa na web pro Zkušebny Praha - 3.3. Hynek
 Paní ze citibank do dárcovské db - 3.3. Jirka H
 Odpověď na komentář na FB - 3.3. Bára Au
 Zrušit 1 drsnou víkendovku - Marta napíše Štěpánovi - 3.3.
Marta
 Koupit dálniční známky 2x - hotovo
 Smlouva na dodávku skřínovou - 3.3. Jirka R
 Informace o prodej knihy v Hračkotéce - nebude
 Zvážit nápad Jirky Hovorky o sportování s vozíčkáři nebude
 Pojištění odpovědnosti Česká pojišťovna - řeší se, 3.3.
Honza R
 Rozeslat maily rodičům o Gigabytu - hotovo
 Stanovený termíny akcí na celý rok 2016 - hotovo
 Organizátor pro březnovou megavíkendovku - 3.3. Marta.
 Přednes konkrétního plánu Rambaru - hotovo
Nové restíky
 Sehnat člověka, kterej by byl schopnej dodávku odvézt k
opravě v případě, že s ní bude nějakej problém
 Pověsit výstup z asistentský skupiny na FB - Maru
 GB: Poohlídnout se po konzultaci/právníkovi - Jitka 3.3.
 Zjistit od X, na který akce chce jezdit
Kolečko


Honza Hána
 Nabouraný dveře od velký dodávky řeší Eda, do konce
měsíce je opraví





Jirka Richter
 Dodávky jsou pojištěný
 Jirka s Honzou se potkaj nad domyšlením dodávek,
kalendář atd.
Maru




Hynek



Jirka Hovorka



Marta



Jíťa






Debata
 ASISTENTSKÁ SCHŮZE FEEDBACK:
o O. chce pomáhat s bytama
o Na dílnu se ozvala T. H. jako šéf, K. K. jako na
nějakej projekt
o M. se bavil s Hynkem o Rambaru
o Dali jsme poprvé asistentům na vědomí, co všechno teď
máme rozjetý. Maruška to pověsí na asistentskou
skupinu na FB.


GIGABYT:
o Máme cca 15 odpovědí na dotazník, zájem je hodně jako
respitní služba, pár lidí pravidelněji. Ceny by
vycházely 300-500 za noc u respitní.
o H. P. se pro to nadchnul a rád by nám s tím pomáhal.
Varoval, že to nesmí být sociální služba. Seženeme
nějaký konzultace, ideálně právnickej posudek, jestli
to je možný bez toho, abychom sociální služba byli.
Jitka 3.3. bude moudřejší.
o Modely pro různé druhy bytů (rozhození pokojů), jak by
to mělo fungovat - zakomponovat stálý pokoj, respitní
pokoj, metodiku výběru klientů (kdo bude mít slovo v
tom, že tam daný klient může nebo nemůže bydlet) =>
vypracovat dokument, jehož pouze obtížné části bychom
řešili na poradě
 Financování různých druhů bytů pořeší Honza R s
Jirkou R do 20.3.
 Míra asistování - sepíše Maru do 20.3.
 Supervize - možnosti, ceny, ideálně nějak levně a
pravidelně zjistí Jíťa do 20.4.








Výběr klientů - rozepíše Bára do 20.3.
Točení klientů - rozmyslí Bára do 20.3.
Bytový řád, vnitřní pravidla, zatím neřešíme.
Výběr asistentů - jak vybírat ve chvíli, kdy se
přihlásí víc lidí - Maru 20.3.
Individuální plán a rozvoj klientů - až ve
chvíli, kdy to bude frčet
CELÝ GIGABYT BY SE MĚL ODSTARTOVAT V ZÁŘÍ

