Schůze provozní skupiny Ramusu 055
25. 5. 2016
Účastníci: Jiří Richter, Honza Rudolf, Bára Aunická, Marta
Píchová, Hynek Trojánek, Jitka Svobodová
Restíky původní
 PR kampaň Ramaton - prozatím jede, nemáme mediální
partnery, chtělo by to obeslat běžecký weby, dát někam
plakáty
 Schůze s H. P. -- proběhlo, ale vypadá to, že i facilitace
by mohla být sociální služba. Je potřeba to probrat s
právníkem, Jíťa zavolá v pondělí.
 Bára - sepsaná metodika výběru klientů do gigabytu do
papíru - není, vyřeší se na poradě Gigabytu.
 Členové spolku - musí se asi pohledat v papírech
 Schůzka ke Gigabytu, ptaní se developerů - bude debata
 DPP - připraveny k podepsání
 Místo na tábůrek - je, bude to kousek od Vily Valily
Kolečko


Jiří R



Marta







Víkendovka je vo strach, že to nevyjde finančně :/
Plánování legendy už musí začít
F. H. se žení, tak nepojede na tábor

Hynek


Sklad




Uklidil s praktikantem sklad, nikdo by tam nikdy
neměl chodit, kromě Hynka skladníka. Drahý nebo
důležitý věci Hynek označí.
 Ve skladu je kopa oblečení, o němž se nic neví.
 Shoďkilo
 V plánu je poslat to do médií
 Neproběhlo pořešení dárců - - nikomu se neposlal
žádnej děkovnej mejl!!! Honzík mu zavolá.
Honza R.
 Proběhla schůzka s právničkou ohledně pojištění plus
nějaký další řešení s neziskovkama, vylezlo z toho to,
že by před každou akcí bylo pojištění všech asistentů



Jirka Hovorka



Bára Au
 Víkendovka je supr, hotová přihlášená
 Tábor je klientsky pokrytej
Jíťa
 Humry běží, je to dobrý
 Našla místo na tábůrek
 Předává sehnání týpí Martě





Debata
 Ramaton
o Vypadá to ok (jako samotná akce), je článek do Klíče
poslanej
o Budou potřeba 4 lidi na trať
o Hapruje nám shánění firemních běžců, sponzorů (má
řešit Jirka Hovorka) - sponzoři nejsou
o Ještě není úplně jasná trasa, možná kratší trasa pro
vozíčkáře
 Tábor
o Převoz týpijovek - pořeší Hynek, směřovat na 19.7.2016
(bourání tábora Rozrazilu)
 Gigabyt
o Jíťa zatlačí na právníka - zavolá

