Schůze provozní skupiny Ramusu 062
1. 11. 2016
Účastníci: Jan Rudolf, Jirka Richter, Marta Píchová, Štěpán Lopuchovský, Marie
Palečková

Restíky
Bára Au: Gigabyt super, rodiče nakupují vybavení :)
Honza R: Dodávky - Radek: polovinu času strávenýho na cestě mu proplatíme, je ale
pak potřeba trochu přemejšlet, co bude opravovat a řešit. Udělá se nové pravidlo
- ve chvíli, kdy jede dodávka na víkend, tak řidič musí dodávku uklidit, odnést
odpad ke kanclu. Je taky potřeba vést evidenci najetých kilometrů při půjčování.
Šéf je Radek, o účtování se bude starat nový byrokrat. Půjčování řeší Honza H.,
emaily v kopii na Radka. Dveře u busíku řeší Radek, kdyby byly jakýkoliv
pochybnosti, tak volat Radkovi, popřípadě Honzovi R.

Kolečko
Štěpán
 Drsná víkendovka: 5 nových asistentů, kteří skvěle zapadli, nebylo ani třeba
seznamovací kolečko.
 Je potřeba mít podrobně pročtený evidenční listy klientů.
 2x inkontinence, noví asistenti to vzali v pohodě.
 XY: Na víkendovky jezdí.
 Peníze: Vyšlo 1500-2000 v plusu, příští víkendovka (Olomouc) bude asi
prodělečná. Platba (asistenti platí půlku co klienti) je pro všechny ok.
 Štěpán už opravdu organizuje drsnovíkendy s K. J.
 Štěpán by rád udělal víkendovku do zahraničí, konkrétně Drážďany.
 Bára Au: Má kamarádku od X, která by ráda jela na drsný akce. Štěpán řiká že
oukej, že preferuje obměnu - kdo dřív přijde.
Hynek
 Projekce filmu z Roadtripu super na Klinice
 Plán promítání filmu o sexuální asistenci s T. P. nevyjde - nelze licencovat
 Vánoční večírek v sobotu 10.12. v Koloně. Veřejně? Neveřejně? Hynek je pro
veřejný, protože asi stejně nikdo z veřejnosti nepřijde :) Řeší komplet Hynek, ale
bude rád za pomoc. JE POTŘEBA S PŘEDSTIHEM POZVAT VŠECHNY
DÁRCE > JIRKA HOVORKA. Večírek bude navazovat na Humr. Honzik: Bylo
by super to pojmout jako párty pro asistenty, pivo zdarma atd. Marta si bere na
starost občerstvení.








Sklad je v hellu, Hynek pořeší s Štěpánem v pondělí.
L. M. dělá sbírku v práci.
Na webu máme, že podporujem platformu pro sociální bydlení
Začíná řešit Rambar na bazárku
Co takhle oslovit konopné firmy? Nemají žádné CSR, protože s nima nechce
nikdo spolupracovat.
Shodkilo 2: reálně spuštění půlka listopadu. Rekola budou na jaře, Zoot - pomalá
komunikace. Web shodkilo bude trochu graficky upraven, vymýšlíme s JR.
Nějaká tlačítka půjdou pryč, naopak přidáme trička. Aktuálně jsou 4 návrhy. +
bude tam pexeso s ramusím pexesem. + první nejdůležitější tlačítko Gigabyt, na
kterém to bude celé postavené. Možná po poslání kila by lidi mohli získat heslo
na vimeo, kde je film o Roadtripu.

Maru
 XY studuje Jabok, ptala se na splnění praxe v Ramusu, zejména ohledně FR - ale
to by musela být asi nějak vedená praxe od Jirky Hovorky.
Marta
 LG víkendovka: Hodně novejch lidí (díky M. P.), samí bakaláři uměni :), bylo to
super, dobrá komunikace s ČD - přistavili vagón při svátku. Hodně se využila
dodávka. Peníze: hodně v plusu, stálo to 800, spotřebovalo se hodně jídla ze
skladu, zisk ~5000. Marta ještě doplnila lékárničku. + Y maminka nám dala 700
Kč, protože měla narozeniny. Jirka Hovorka byl supr v kuchyni, pečlivej, věděl
kde co je, nic z jídla mu nezbylo...
Honza R
 Byla na pohovoru XY, do konce týdne dá vědět jestli to bere.

