Zápis PPS 067
10.1. 2017
Účast: Honzík, Marie, Bára, Jirka H., Hynek
Restíky:
- Porada ohledně dodávek / neproběhla
- Pojištění odpovědnosti / Honzík udělá schůzky
- Humr tančí: je prostor snad v Zázemí, vedoucí Humr tančí Bára M., stejně jako Humr
zastřešuje Marta P., mělo by se rozběhnout od února, pojede to únor až červen
- Hynek do konce týdne udělá výročku a pošle PS
- Jazyky na webu: domluví se Maruška s Hynkem, lidem za překlady zaplatíme

Kolečko:
- Honzík:
částečně tlumočí co udělala Míša:
- jsou připravené nové dohody za provedení práce, lidé z PS podepisují
- Faktura s e.vox vyřešena na rok 2017
- Co nevidět pošle Míša výplaty
- Míša napíše Hynkovi a vyřeší s ním peníze za trička a Rambar
- Co udělal Honzík:
- Volal mu XY., zprostředkovaně je možnost dosáhnout na 250 000 Kč + možnost mít
rozhovor někde na YT, obojí odmítáme, nechceme, problém se sponzorem, nic by
nám to nepřineslo
- Ramaton: Bára má za úkol zprostředkovat setkání Kristýny Karla a Honzy, abychom
plánovali Ramaton 2017
- Honzík přemýšlel o dodávce a zpětně o tom dostal pochybnosti sám ze sebe, naše
dodávka je vlastně možná v dobrém stavu, má cenu ji teď prodávat? S úkolem “nová
dodávka” se popere Honzík
- Někdo urval naší dodávce dvě zrcátka
- Marie:
- Dala potvrzení L.J.
- Řešila překlady webu
- Zrušila formu spolupráce s ČZU v rámci humru, tzn. Na našem humru nelze plnit
praxi
- Z ČZU nám slíbili že budou posílat reflexe studentů
- Ráda by udělala nějaký setkání asistenstva, ale je otázka kde (v MP4 už asi ne)
- Bára:
- Problém s humry, na leden NEJSOU, lidé se po nich ptají, a kde nic tu nic:
připomenout Martě, ať s tím něco udělá
- Lidé se už ptají po víkendovkách, táborech
- Včera proběhla schůze v Gigabytu, bylo to fajn, stihla se probrat jen půlka z plánu,
všichni co tam bydlí jsou spokojení, lidé z respitu vyplnili dotazník, velmi pozitivní
výstup, Bára s nimi ještě bude mít individuální schůzky, bude se pilovat myšlenka,
jestli nějaké cíle, či jen respit, do léta odejde X, Y jede pryč, tudíž budou změny
osazenstva, řeč přišla i na to, jak s myšlenkou dál, jestli pokračovat v bytě i od

-

listopadu, řešili se finance i to, jestli člověk s postižením, který bydlí v bytě nastálo,
má mít asistenci v bytě či nikoliv, domácí využívá jen když bude něco potřebovat,
bude se řešit dál, jak by člověk měl využívat asistenci, když tam bydlí nastálo, závěr:
všichni jsou spokojený, vyvíjí se to
Jirka H.
Vyřizuje pozdravy od sponzorů, reagovali na PF, celkově na to dobrý reakce
Hynek
Film z roadtripu zpřístupněn na Shoďkilu (ještě doladí Jirka)
Trička rozdaná, chce nafotit a rozjet druhé kolo objednávek, objednávku necháme
běžet na dva měsíce, a pak necháme být, natiskneme jich více
Logo DMA už není na webu

