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Účast: Maru, Honzík, Terka, Zuzka, Hynek 

Host:  

 

 

:: KOLEČKO ::  

 

Honzík 

- Vypadl nám web, ale Zuzka to pořešila a už to funguje, už se udělali nápravný 

kroky 

- Proběhlo něco jako porada ohledně budovy XY, dále podnikáme kroky 

vedoucí k úspěchu 

- Prodej dodávky se zbrzdil kvůlivá výpadku webu, bude se řešit varianta 

šrotovné 

- Přijde Viktor z kavárny Malý Eden pohovořit s námi o možné spolupráci 

- Budeme řešit ramus.je transparentní, dále viz diskuze 

 

Tereza 

- Humr tančí komorní, ale dobrý, řecký tance dost prča, pečování o člověka 

který tam přijde - obavy, ale dobře to dopadlo 

- Jak nefungovaly e-maily, tak se zatím neposlali e-maily k ničemu 

- Proběhla asistentská párty, fajné! 

- Terka poslala portfolio dodávky někomu, tak uvidíme, jak to dopadne 

- Hlásí se na Erasmus, ale neví se, až bude vědět, tak dá vědět, jinak mizí teď 

pryč na pár měsíců, ale to je vyřešeno přehozením na někoho jiného 

 

Zuzka 

- Řešila web, dobře to dopadlo, máme to 

- Řeší peníze s e.vox 

- Řeší platbu za Vimeo, nějak tam nejde zadat 

- Dostala přeposlaný e-mail od Hynka, pro Kubu a Zuzku, od CharityGums kteří 

nám pošlou peníze 

- Kontrolní komise 15. 3. bude schvalovat účetní závěrku 

 

 



Hynek 

- Anglický portfolio vyrobeno 

- Řeší transparentní Ramus - viz diskuze 

 

Marie 

- Ramaton: je schválený od magistrátu, jedná se 31. 5., zamyslet se nad tím, 

co a jak by se mělo stát a udít 

- Dílna: jede hezky, bude probíhat balení štokrlat, Magda pro-klientský přístup, 

budou vznikat béčkový štokrlata, který budeme moct prodávat i my 

 

 

 

:: DISKUZE :: 

 

Ramus je transparentní 

- Co vše dávat na web? Mzdový náklady, ano či ne?  

- Finální resumé:  

- mzdy vykazujeme v rámci projektů (dle uvedení ve vykaz.ramus.je) 

- vyhýbáme se zkratkám 

- každý měsíc píšeme všechny projekty a aktuální finance, které jimi za daný 

měsíc protekly - rozděleno na náklady a výnosy, neexistuje-li položka pro 

danou kolonku, kolonka se neuvádí 

- Krátkodobé projekty na přelomu měsíců se vykazují v pozdějším měsíci 

- Na konci roku je souhrné zúčtování všech projektů včetně těch průběžně 

probíhajících 

- Infografika bude každý měsíc v jiném tvaru 

 

 

Cesta ven / host Viktor 

- Spolupráce s Malým Edenem, nabízí prostor 70m čtverečních, možno využít 

na Humr, nebo jako registrace na Ramaton, teď je tam na praxi XY, kavárna 

ještě není úplně bezbariérová, nicméně je vůle dát možnost dalších praxí 

zaměstnání v kavárně pro lidi s postižením, případně galerie pro XY, případně 

mini bazárek tam udělat, malá zahrádka je tam, případně možnost tam udělat 

náborovou akci na asistenty / asistentky  

- Všechno sem viktor.sebo@cesta-ven.cz / 773 548 808 
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