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Účast: Zuzka, Hynek, Jakub, Bára, Maru, Marta

:: KOLEČKO::
HYNEK
 Sraz s Rekolama, kampaň se spustí v záři je v plánu
 Video a článek Gigabyt hotovo, bez větších reakcí
 Začala práce na výroční zprávě 2015
 Probíhají srazy na Kepleru - pak bude nějaká ZV, jestli to má cenu
 KKP - potenciální dárce se ozval, propojení s Jakubem A.
 Všechny tašky a trika jsou na Gigabytě, kdo chce tričko ať se mi ozve
JAKUB
 Doplněna sekce vděčný 2016
 Poslány korunky 2016
 Schůzka s M. P. z Asistence: načerpání zkušeností, předání zkušeností
 Chystají se se Zuzkou na loď, neformální setkání nezisku a byznysu
 Měl schůzku s Káťou a Káčou a Majdou a plánují roadtrip
 Zatím neposlal bazar trička, ale maká na tom
BÁRA



Měla schůzku s Kájou, která dělala dotazníky mezi drsnýma, bylo to moc fajn, více viz
diskuze
Rozbitý stan půjčený z Ramatonu se ve čtvrtek vrací, prohlédnou si ho a uvidíme
jestli pak bude třeba nějaká kompenzace

MARU




Tábory zatím nejsou úplně plné, o legendový obavy nejsou, s drsným se uvidí
Řeší tábůrek s Olgou
Na drsnou víkendovku je teď spoustu lidí

MARTA
 Legenda bude naplánována do půlky července
 Převezeny týpijovky, stálo to dost
 Stavěčku řeší taky Marta
 Kamil z humr tančí má podepsanou smlouvu
 Řeší peníze s Martou
 Nápad od Hynka: naplánovat místa na víkendovku na všechny už v září, vybrat
hlavně zajímavá místa, aby se pak díky tomu vůbec nemusela řešit legenda - Marta
zváží a rozmyslí do příště
 V pondělí 17ho července bude sraz ohledně tábora (Marta, Bára, Maru)
ZUZKA
 Spočítala trička, jsou teď na Gigabytě



Chystá se sypat s Míšou věci do transparentního účetnictví, přijde jí to zbytečně
složité, ale uvidí se až po srazu s Míšou

::DISKUZE::
DRSNO-KLIENTI - VÝZKUM KÁJA
Výstupy od Káji: zatím se sešla se třema lidma, téma práce-dílna je absolutně nezajímá.
Práci si řeší sami, v tomto ohledu nic od Ramusu nečekají. Všichni očekávají volnočasové
aktivity, program na prázdniny.
Všichni tři klienti se shodli že by rádi dohromady komunitní centrum, kde by bydleli a
pracovali zároveň.
Všichni usilovali o to, aby pokračovali akce. Na akcích se podílet nechtějí, vnímají to jako
zájezd. Ramus je pro ně pro všechny o setkávání s lidmi, to si chtějí udržet.
KLIENTI - VÝZKUM BÁRA
Většina odpovědí vynechána co se týče budoucnosti Ramusu.
Několikrát se tam sešla myšlenka jednoho místa, kde by bylo bydlení i práce.
Otázka bydlení a práce není pro většinu aktuální. Jestli bychom chtěli něco dělat jiného,
měla by předcházet i práce s rodiči právě. Většina z nich chce určitě, abychom pokračovali
ve stávajících aktivitách. Opakovalo se, že nemají program na prázdniny, často chtěli i jet na
dva tábory. Finanční možnosti: často lidi psali, že i GB je pro ně drahý. Roadtripy a
poznávání nových míst - roadtripy.
Výlety a tábory TOP - myšlenky bydlení a práce jakoby jo, ale nic konkrétního. Výstup: co
dělá Ramus je pro ně záruka kvality. Fandí nám, nabízí pomoc… Velká míra obav, že to
skončí. Poptávka opravdu hlavně po setkávání a náplni volného času.
Ať budeme dělat cokoliv, bude třeba komunikace s rodiči.
Co dál? Marta pošle Doodle a potkáme se kolem budoucího projektu snad v červenci.
DÍLNA
Problém: chybí řízení, zakázka se židlema - neví se jak na to, chybí vize, jak zapojit klienty.
Nevíme, na čem jsme. Myslet na finanční zapojení Ramusu tak, aby na tom Ramus netratil.
Výstup: Maru se ozve Jirkovi, cílem primárně pročistit komunikaci Jirka-Majda-HonzaK.

