MALÁ PORADA Ramusu 104
27. 11. 2018
Účast: Marta, Bára, Zuzka, Kuba, Terka, Hynek

>> RESTÍKY
-

Miminerch: co s tím? Není moc času na tetovačky, objednáme hrnečky (50 ks),
100 zapalovačů
Kodex: dodělat, obecná kontinuita, na čem stojíme, konkrétní příklady

>> KOLEČKO
Marta:
- Sešla se s O. H., naším novým IT specialistou, převzal by správu evidenčáků a
výkazu. Bára Au se Zuzkou se mu ozvou s požadavky na evidenčák. Webový
stránky nedělá, zapsal si datum večírku, na akce rozhodně nechce. Peníze
nepotřebuje.
- V Salé bude pečící humr 21.12., nabídli nám, že si tam můžem pravidelně vařit
sobotní vegan obědy, zisk bývá docela dobrý. Marta poptá bližší info, nabídneme
asistentům.
Bára:
- Bude probíhat extra drsná víkendovka, je málo klientů (dopředu se jim to moc
nenabízelo, ti co měli jet, nakonec nejedou).
- Legendová víkendovka se chystá 14.-16.12., bude 16 kliošů, nejsou skoro
asistenti.
Deak:
- Proběhl Bazárek, byl tam Kuba, Kája, Peťa a Martin - velký úspěch, podarovali
jsme bazárkovou partu taškama.
- Další bazárek bude 4.5. (závoz) a 11.5.
Terka:
- 3.12. bude od 18:00 beseda v Malým Edenu, zatim to vypadá i přes masivní
propagaci na spíš asistentskou účast. Bára poptá klioše - můžem vyzvednout,
odvézt domů ideálně někdo jinej.
- Není zdravotník na víkendovku 14.-16.12.
- Zájem o zdravotnický kurz s podporou Ramusu je, Terka ohlídá.
- Na extra asist. akci není kapacita, spojí se s humrem v Žižkostele.

-

Asistenti skoro nereagují na měsíční maily (nehlásí se na akce), přihlásí se až po
osobním kontaktu. Jak přihlašování zefektivnit?

Zuzka:
- Martička je ofiko předsedkyní, yay! Budeme pokračovat v dalších krocích
(přístupy k bankovnímu účtu, datovka).
- Zítra proběhne setkání s KK, jde Zuzka s Martičkou.
- Každej ať si jednou zapíše do fakin výkazu svoje hodiny!!
- S trans vyúčtováním čeká na Matěje P.
- XY se bude kupovat žába, je to cajk takhle nárazově, ale nemělo by bejt normou,
že se z ramusích peněz kupuje vybavení pro klioše.

>> DISKUZE
-

-

Změnit sídlo
Do příště vyřešíme někoho, anebo kupujem za prachy
Potkávat se v Asistenci?
Máme nabídku používat jejich prostory k poradám - od ledna bychom tam
pořádali velké porady, dál se uvidí.
Aukce
Web: měl by se spustit 7ho prosince, Kuba pošle Hynkovi návrh, pak Jirka
Aukce fotek: měla by být 20ho prosince ve Fotograf Galery, ale není to potvrzený
zatím, týpek nekomunikuje, do 4ho buďto bude jasno, nebo budem řešit jiný
prostor - a nebo to nebude .)
Dodávka
Do 30. ledna nějak se stane buďto že vyřešíme dodávku a nebo jí pak kupujeme.
Foťák
Chceme si koupit? ale musíme na něj mít papíry, jak moc drahý, kdo by měl
moct s ním fotit? Kupujem, Hynek řeší s týpkem
Anonymní dar 50 000 Kč, co s tim?
Setkání s rodiči
Byla velká účast, Bára psala rodičům post děkovací mail, ozvali se dodatečně i
rodiče, kteří tam nebyli.
Zájem o opakování určitě byl, mohli bychom dělat setkání jednou za…
Líbilo se nám, bylo veselo, prostor byl fajn.
Aktivity neměly moc konkrétní výstup/zakončení.
Hodně času věnováno vychvalování, ale neposlechni si to, viď! Mohli jsme
předem omezit a chtít víc aktivně i nějakou kritiku/rozvoj.

-

Velký zájem o bydlení byla možná trochu iluze na místě, z papírků vyšel víc
zájem o akce/respit.
Možná příště dát nějaké konkrétní téma, zapojíme ty nejaktivnější?
Příště si říct konkrétně a jasně co chceme, s čím chceme pomoct/podpořit.
Členská schůze, má smysl?

