
MALÁ PORADA Ramusu 102  
30. 10. 2018 

 

 

Účast: Zuzka, Kuba, Terka, Bára, Marta 

 

 

 

:: K PROBRÁNÍ ::  

 

- setkání s rodiči 

- Benefice - Rest nebude!  

- GigaByt - neproběhlo setkání, takže se nevyřešil vztah gigabytích lidí a Ramusu 

- Asistentská pospolitos 

- Zdravotník na akcích - je určitě potřeba. Nabídne se na víkendovcce asistentům, 

že se dá příspěvek na kurz zdravotníka. Nebo zkusíme oslovit někoho, že 

uděláme skupinku cca 5 lidí a udělá nám kurz na míru. 

- Salé - nabídlo benefiční uvaření jídla. Asistentské setkání. 

 

 

:: KOLEČKO ::  

 

 

Hynek (z emailu): udělal e-maily novým lidem, RAMBAR - řeší Jirka H., bere si s sebou 

pomoc, nakonec žádní klienti, protože to je malá akce. 

 

Deak: Benefice nejspíš nebude! Headliner přestal komunikovat. Nejspíš se udělá pouze 

Vánoční večírek a aukce fotek.   

 

Marta: Salé nám nabídlo udělat benefiční večeři, šlo by spojit s asistentským setkáním 

a jídlo prodávat. 

 

Bára: na drsnou jelo 5 klientů, vše v poho. Na poslední chvíli zrušila Lenka, v pátek 

ráno nakonec nahlášen ještě Petr. Setkání proběhne 25.11., místo zatím v řešení. 

 

Zuzka: udělala vyúčtování táborů. Bylo to náročné. Kája má pochvalu, dělá to skvěle. 

Sepisuje manuál. Řeší účetní program - jedeme přes jiný počítač, v řešení, protože se 

ten počítač vypíná. Možná si budeme muset pořídit novou vlastní licenci. Ještě nejsou 

poslané mzdy, pošle zítra. S Martou řeší administrativně její předsednictví. Plánuje se 



kontrolní komise, která by se měla během listopadu sejít, debata o tom, co se událo. 

Finance se budou řešit až na jaře. Zítra setkání s Matějem Polákem a Klárou ohledně 

DÍLNY. Ozvali se ze štokrlete, rádi by ještě 150 štokrlí.  

 

 

Terka: setkala se s Klárou ohledně dílny. Asistenti zatím na víkendovku nejsou. V 

únoru by se jelo do Kořenova na asistentský víkend. Párty, běžky, boby, sníh. Kapacita 

25 lidí, suchý záchod součástí chalupy. Asi nic za pronájem, jen dovézt uhlí a brikety. 

Vymýšlí asistentské setkání na listopad. Něco uzavřenějšího, ráda by nějakou akci 

(ping-pong, kulečník, bowling….). Řeší s Verčou Humr.  Zatím není termín.  

 

 

 

:: DISKUZE :: 

 

- Benefice - chceme rejžovat peníze? Kolik tak? Vystačí nám to na dodávku? 

- Aukce fotek - Bude! 19. nebo 20.12., reprezentativní akce - pozvat dárce. 

- Vánoční večírek - 21.12.? Zeptáme se Káči, jestli bude organizovat? 

(Marta) 

- Benefiční zrcátka k prodeji - zkusit domluvit třeba obrázek od Kuby V. 

- Salé - benefiční jídlo. Koho tam zvát a od koho brát peníze? Marta domluví 

termín, ideálně začátek prosince. Akce čistě asistentská. 

- PROSTOR - jak se k tomu stavíme? Schováváme na něj peníze? Jak je na tom 

Bubeneč po volbách?  

Dodávku chceme kupovat před sezonou 2019. Nebudeme pujčovat, nemáme člověka, kdo by 

se o to staral. 

 

- Setkání s rodiči - diskuze nad budoucností, lehce představíme PS, ale aby to 

bylo hlavně o rodičích, jejich obavách a očekáváních 

- Asistentská pospolitost - jde o drsné a legendové nebo všech mezi sebou? 

Máme více občasných asistentů. 

 

 

Příště na poradě: vytvořit asistentsko-kulturní skupinu na fb? 

 

 


