Zápis PPS Ramusu 087
5. 12. 2017
Účast: Štěpán, Marie, Kuba, Zuzka, Honzík, Terka, Olga,
Kája, Bára, Hynek
Omluveni:

:: KOLEČKO::
Štěpán_feedback_drsná_akce: celkem 24 lidí, tzn. hrozně moc, Kája organizačně
řešila už úplně, bylo dost asistentů, otázka, jak řešit lidi, co jedou na praxi – budeme
tlačit, dopsat do manuálu víkendovek, vyjasnit, co mají dělat, aby prošli
na místě noví klienti: X super, Y víkendovky asi ano, tábor se neví, X tábory ne, Y –
za určitých podmínek, X batoh blbá komunikace, finance: jídlo i alkohol vyšlo to
dobře, skončilo to lehce v mínusu celkově
Kája: přepsala rozhovory s klientama
Kuba: setkání s XY proběhne v pátek
- v lednu se pošle žádost na Mercedes
Hynek: transparentni ramus udělat velmi jednoduše, Zuzka mi bude posílat
podklady, ze kterých se bude vyzobávat podstatné info
Bára: výstup z Gigabytu - bude do příští porady
Doladit nové evidenčáky, pošle Hynek upravené, dostat nějak k rodičům
- řeší humr vánoční
• Víkendovka je zaplněná, lidi se stěžují že se vracíme pozdě
Olga
•
•

Sehnala místo, řešila víkendovku, skvělý místo
Šatovka: schůzka byla dneska, tak nic moc víc novýho nevíme, uvidí se

Tereza
•

Honzík:
• dodávkám dochází technická, už teď je jistý že skříňák neprojde kvůli emisím,
Radek řeší kam by to šlo prodat
• schůzka s klukama se Zázemím, právnička doporučila založit s.r.o., dělil by se
zisk, je to otázka roku, třeba zjistit kdo a jak by tam od nás mohl dělat

•

Dílna: Jirka a Matěj mají rozdělené kompetence, víc věcí řeší Matěj, řeší se
dřevo se štokrletama, bude pokračovat snaha zlegalizovat dílnu

Zuzka:
- Lenka M. zařídila v práci 40 000 Kc
• DÁVAT POZOR NA ÚČTENKY
Kuba
- proběhl bazárek úspěšně, 60 000 + Kč
• Aukce fotek proběhne 18. Prosince, zítra to půjde ven, řeší se tisk atd.
Maru
- řešila Humr, že klape, schůzka měla smysl
- prosincový humr dělá Bára

Hynek
•

Řeší se vánoční večírek, aukce, víkendovka

:: DISKUZE::
Drsné akce a porady: přebírá Kája, která chodí na porady, Štěpán se loučí
Porady: po dlouhé a dlouhé diskuzi vyplynulo
•

•

Jednou za měsíc je velká porada kam chodí všichni (provozní skupina tedy i
Maru a Lenka), je to povinné, první hodina je na řešení či coworking či cokoliv,
pak hodina informativní aby všichni všechno věděli a identifikovali se problémy
(poté se jde do hospody)
Kromě této porady je také jednou za měsíc malá porada kde se schází Honzík
Maru Zuzka Kuba Hynek (a Bára a Terka)

