PORADA Ramusu 100!!!
18. 9. 2018
Účast: Terka, Kája, Honzík, Vojta, Bára, Olga, Hynek

:: RESTÍKY ::

:: KOLEČKO ::
-

-

-

Kája: feedback drsno tábora: nakonec dost lidí, i když to vypadalo, že to bude
špatný, furt někdo přijížděl odjížděl - ale vlastníma autama, takže dobrý
support (vzhledem k tomu, že nebyla dodávka), lidi se obětovali - předstírali
nemoc, aby mohli být na táboře atd., psi táhli vozíky, Dominik vařil a
nakupoval levně a promyšleně, tábor cca 11 tisíc v plusu, Kája ochořela ale
pomohl F. D. a další, program letos slabší - byl, ale nebyla to celá hra, nebyla
to taková sranda, na příští rok plán více sjednotit, Kája to nechce na příště
dělat sama, ale na příště dva lidi k sobě, nadšení i ze strany nových mladých
asistentů, ze strany lidí s postižením žádný problémy stížnosti
Olga-Vojta feedback legendo tábor: oproti loňsku harmonický a v pohodě, lidi
na konci víc v klidu, nikdo neměl zásadní krizi, v tom hrálo roli i to jak se tam
lidi střídali (vnímáno dobře), náročný pro Terku která řešila příjezdy odjezdy,
dobré byly tři skupinky, méně lidí, díky tomu celkově více klidnější, delegace
na vedoucí skupinek fungovala dobře, celkově dobrá připravenost naplánování, skvěle samostatně fungovala kuchyň - jeden velký nákup na
začátku a pak asi třikrát během tábora, otázka před-asistentského setkání:
jestli to je přínosné - jestli to není příliš abstraktních informací, zároveň si lidé
alespoň udělají obrázek o tom, s kým se tam potkají, rozpočet: nejsou
uzavřené jízdenky, až to bude tak vše sakumprásk to vychází asi 7 tisíc v
minusu, Kuba dost často jezdil pro vodu atd., byl hodně vyčerpaný, problém s
děláním ohňů - ale nakonec se vyřešilo, nápad na příště: stavět na velkém
putování více malých plachet, ne jednu velikou, závěrečka byla krásná,
nechceme to dělat tak, aby lidi přijížděli odjížděli - lepší varianta asi to udělat
kratší, od soboty do neděle, aby si lidi mohli vzít dovolenou jednodušeji
Honzík: psal někdo z Olomouce, chtěla by na stáž k nám se inspirovat, parta
Spolu Olomouc
Bára: ZV z tábůrku a táborů je dobrá, akorát lékovka X. Y. se někde postrádá,
proběhlo setkání akcařské sekce: jsou naplánované termíny, je omezený
počet 15 klientů na jednu, mohou jet jenom na čtyři ze šesti, je otázka jestli
dávat termíny Gigabytu i na web

-

-

Olga: končí, Káča převezme po Olze organizaci víkendovek, první tři dají
spolu, Káča by i chtěla vézt tábor příští rok, tzn. měla by začít chodit na
porady, ozvali se lidi ze Vzpurné Prahy: Ramus bude mít stánek na
Altenburgu, řeší Olga s Terkou
Hynek: nic novýho, psala Míša kvůli bazárku, přeposláno Kubovi, čeká na
fotky z drsného tábora
Terka: je pro udělat tábory od soboty do neděle, přijde jí, že máme malou
asistentskou základnu, neví co s tím, zítra 19/9 bude asistentské setkání, kde
se budou řešit termíny a další věci, zkusí se ty lidi rovnou upíchnout na
víkendovky, plán na týmbilding / lyžovačku, promítání je 30/9 v Pracovně

:: DISKUZE ::
-

-

Stavění a bourání tábora: chtělo by to lépe naplánovat datumy, také by bylo lepší,
když by stavěli-bourali lidé, co na táborech reálně budou...
Co bude s Ramusem v závislosti na Honzíkově nepokračování v ředitelování: 3.
října je sraz členské schůze, tam se zvolí nový ředitel, do té doby řediteluje Honzík
Obměna akcařské sekce: viz kolečko Olga
Vztah drsné a legendární sekce: nějak nešlape, hejty, pnutí, co s tím? Společná
akce není řešení, co s tím do budoucna? Ptá se Olga, Terka v tom nevidí problém,
nicméně má za úkol se nad tím zamyslet, co s tím a dá nám vědět, co vymyslela
Naplánovaní porad dál: další až 16. Října velká porada, pak dál platí co je v
kalendáři

