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KOLEČKO

Hynek
- Domlouvá se akce Rambaru na Studentský Majáles 1. Května
- Natočeno video ke Gigabytu, bude se stříhat
- Chystá se humr kde se natočí video k tričkám, pak se bude objednávat další várka
- Založil mail humr@ramus.je, odkud se bude posílat info k tričkám
- Ozvala se paní XY ať jdeme na akci Oazy v rámci humru v dubnu, přeposlal jsem
Mileně, měla by to s ní vyřešit
Bára
Míša
-

Na drsnou víkendovku březnovou se počítá jen se třemi klienty
Blbá situace je, že se neví kdy a jak budou tábory či tábůrek, už od ledna se rodiče
ptají a furt nemáme termíny
Neví, jestli všichni kdo byli nahlášení na humr tančí tam byli
Přihlašování na březnovou víkendovku rozešle Bára v pátek

Volala jí nějaká paní z domova XY, že se doslechli o Ramusu, že mají klientku, která
by o naše akce měla zájem, Míša jí odkázala na Báru…
Stále řeší stanovy...
Všechny paragony a účty nechť jí dáváme do žlutých desek
Zburcovala kontrolní komisi, má se sejít v pondělí, do té doby musí přiravit podklady
pro ně

Maru
- Proběhl Masopust dobře
- Drsná víkendovka: průběh byl takový, že byli oslovení jen ti asistentim, co byli na
drsném táboře, všichni kdo měli zájem tj. Pět míst jedou… nabízeno jen pro ty co už
byli na drsném táboře
- Potkala se s novou asistentkou, další dva kontakty má od Báry
- Napsala ze zemědělky že již mají praktikanty na další léto, na SP musíme
rozhodnout, jestli chceme praktikanty na tábor

DISKUZE
- Nový FR: uvažovala by o tom Míša, od září!

-

-

Ramaton: do 20. Dubna chceme mít kompletní informace na tvorbu PR: tzn. Místo,
čas, trasa, kategorie, program, startovné, POTVRZENÁ LOGO SPONZORŮ,
možnost posílat firmám jako týmy, musíme mít vymyšlenou strategii infokampaně, v
březnu uděláme schůzku s nimi
STRATEG. PLÁNOVÁNÍ: témata
FR
termíny táborů
tábůrek (zda a kdo)
nechce se někdo chopit ještě jedné drsné víkendovky do léta?
jak přistupovat k drsným akcím
Kdo kam jede z klientů v létě (Marta-Štěpán)
Zoorehabilitáři v létě, co a jak s nimi
CO DÁL? VÝHLED DO BUDOUCNA, VIZE, tábory budou nebudou, jak v závislosti
na tom s dodávkama?
Otázka projektů Gigabyt a Dílna a jak je prezentovat jako Ramus ?
Bylo by dobré získat na SP podklady pro rešerši mezi asistenty, co chtějí dál dělat,
jak to vidí s účastí na akcích

