Zápis PPS Ramusu 080
20. 7. 2017
Účast: Honza, Marie, Bára, Marta, Míša, Kuba

:: KOLEČKO::
HONZIK
 29. 8. Bude celodenní strategický plánování, datum se určilo možností úzký PS,
přizvána bude širší PS (Lopuch, Kája, Zuzka, Jiří R., Honza Hána, Jíťa S., ), Honzík s
Maru se předtím sejdou a vymyslíme koncept
 V rámci kampaně pro neziskovky, bylo možno získat billboard, ale bylo podmínkou
mít výročky - smolík - Zuzka se toho chopila, že s Hynkem výročky dotáhnou
 Stav dodyny - busíku, je tristní, rozhodlo se, že se nebude investovat do větší opravy
(35000,-)
 Již dorazilo 25 000,- od pana XY firmy


JAKUB
 Komunikuje s Honzou H. aby měl jasný přehled o tom, že bylo poděkováno všem co
mělo ohledně Ramatonu
 Na webu má Deak staré (firemní) číslo, prosí opravit a na případných vizitkách uvést
správné
 Podal report z Na jedné lodi (Lemniskata - konzultace ohledně dílny pře mají
papírovou dílnu a stálo by za to se tam jít mrknout, ještě před strategickym
plánováním, FR Paraplete - nesešli se tam, ale jsou domluveni, že se potkají)
 Každý koš pomáhá: kdyby nějaký klient chtěl nějaký sportovní vybavení, tak ať se
ozve, že zařídí
BÁRA


Tábory obsazeny, probíhá komunikace s rodiči, legendový 20, drsný 6 (jediná holka ,
tzn. Potřeba říct aby asistentky asistovaly klukům)

MARU





Setkala se s Jiřím ohledně dílny: vymyšlena strategie
Do dílny se rád chce zapojit XY, kterej za rok dostuduje truhlařinu
Tábory ještě nejsou plně pokryty, po víkendu začne panikařit
Na legendový tábor pojede s největší pravděpodobností osmiletá X, za stravu zaplatí
50% nákladů na jedno stravné

MARTA
 Potřeba sehnat nástupce
 Tábůrek dopadl parádně, holky zaslaly hezkou zpětnou vazbu
 Legendu si šéfí Vojta a Marta dohlíží na realizovatelnost, Marča mu pomůže s
vizuálem
MÍŠA




Trochu si toho nechala nahromadit následkem dovolený
Výplaty budou příští týden
Olze byl dán chvilkový přístup do internetového bankovnictví (tábůrek) s vědomím
všech rizik, ale nebylo jiného zbytí - nebude se opakovat



Veřejná sbírka bude vybrána do půlky srpna, napíše si přístup na otvírání sbírky z
Jiříka na sebe

