Schůze provozní skupiny Ramusu 052
30. 3. 2016
Účastníci: Marie Palečková, Jiří Richter, Honza Rudolf, Štěpán
Lopuchovský, Bára Aunická, Jitka Svobodová, Marta Píchová
Restíky původní
 Výběr klientů pro Gigabyt: viz kolečko. Bára musí sepsat
podmínky pro to, abychom klienty přijali do gigabytu.
 Schůzka ohledně individuálních plánů -- ještě neproběhla,
bude do půlky dubna.
 Gigabyt: právník - připomenuto právníkovi
 Věc týkající se XY: Jíťa ještě neřešila
 XY: kam chce jezdit? (drsné/jemné) – XY by rád akce střídal
 Místo na tábůrek - zatím není
 Technická skříňák - bude příští týden, zároveň můžeme mít u
XY levnou naftu
 Pojištění odpovědnosti - zatím v jednání, stálo by cca
14000 ročně.
 Dílna - první projekt: rámy
Nové restíky
 Bára udělá schůzku zájemců ke Gigabytu


Kolečko





Štěpán L.
 Víkendovka proběhla skvěle
 Tábořiště - pojedeme na to tábořiště holek. Postavení
tábora bude potřeba velice rychle (3 dny). Provozní
skupina musí vymyslet přesun típíjovek.
 Drsnej tábor: bude začínat na Povaleči.
Jiří
 Platíme 40000 za účetní - roky 2014 a 2015
Marta
 Na víkendovku se nerezervovala dodávka - takže teď je
do konce roku rezervovaná na všechny víkendovky
 Napsat do manuálu víkendovek, ať se před víkendovkou
zkontroluje, jestli tam je elektřina/voda/záchod … a
jestli je zarezervovaná dodávka.



Hynek










FR kampaň se odpálí v půlce dubna

Honza R.
Jirka Hovorka
 Dostali jsme nerozbitnej foťák, je potřeba koupit
paměť
 Givt - jsme tam přihlášení
 Termín bazárku - zavážení 7.5., bazárek 14.5. koliduje se strategickým plánováním
 Metrostav půjde na Ramaton
Bára Au
 Gigabyt: 3-4 lidi teď mají zájem o bydlení + 6 na
zkoušku.
 Pořád se ozývají noví klienti, nemáme kapacitu - co s
nimi?
Maru
 Na víkendovce byl novej asistent, kterej nepočítal s
tim, že se 24hodin asistuje

Debata
 2. Roadtrip
o Bude 28.9.-2.10., organizuje Adélka + Jiří
o Slovensko, Polsko. Propojí se ještě s Míšou H.
 Daňový přiznání
o Zítra se pošle datovou schránkou
 Bazárek
o


Praktikanti
o Přijdou na příští poradu jako pozorovatelé, ke konci
se s nimi pobavíme o jejich a naší představě, mohli
bychom je třeba využít na supervizi → vytvořili by nám
po tom jejich kolečku feedback.

