VELKÁ PORADA Ramusu 98
26. 6. 2018
Účast: Honzík, Zuzka, Olga, Bára, Hynek

:: RESTÍKY ::
-

Poslat evidenčáky všem klientům, Bára: pracuje se na tom, zbývá měsíc
Máme člověka na IT? Nemáme, pracuje se na tom, však vypadá to nadějně,
rozjednaný je O. H.
Kodexomanuál: proběhl sraz, dělá se na tom, Hynek pak pošle všem z PS k
opoznámkování
Dílna: dle územního plánu to vypadá, že tam žádná dílna nemůže legálně být,
Honzík se bude snažit z Jirky dostat plán, co dál

:: KOLEČKO ::
-

-

-

-

Terka S píše: asistentů na tábory je málo, na tábůrek by to ještě chtělo dva
lidi, na legendu pět, na drsno čtyři
Matěj H píše: do dílny jsou úspěšně nabráni noví pracanti dva
Honzík: volala paní ohledně Praha bezbariérová, předáno info, že klientům
nechceme rozesílat jiné věci, než týkající se Ramusu, proběhl Humr tančí:
bylo to fajn, bylo málo lidí však, nedotaženo v rámci šíření pro veřejnost jak
bylo původně plánováno, ale akce dobrá, Bára na to byla sama - možná lepší
kdyby chodila na porady
Hynek: má teď na starosti po dobu Zuz nepřítomnosti merch, dává
dohromady kodexomanuál, chystá se článek o tom, proč se neúčastníme
soutěží - viz diskuze
Bára: asistentů je málo, klientů hodně - řešíme XY, napsat do skupiny na FB,
že na tábor prostě nejede a tečka, napsal to v době, kdy se shání lidi a bylo
těžké je sehnat, řešíme XY, od všech svéprávných lidí již nevyžadujeme
potvrzení od doktora, na víkendovce je třeba, aby si všichni vyplnili evidenční
list
Olga: proběhlo plánování tábora, ještě bude asi jeden dolaďovací sraz, řeší
asistenty, už se to snad nějak zvládne, půjde se podívat s Kájou do skladu
Kája: řeší víkendovku, už mají kde spát, tábor zatím neplánují
Zuzka: transparentní ramusí květen hotov, chystá se na odjezd kolem 14.
července, apeluje na nás, nechť si píšeme hodiny a vykazujeme správně jak
máme, čeká ji vyúčtování sbírky, účetní program Pohoda - možná ušetříme,
Zuzka řeší

:: DISKUZE ::
-

-

Naše účast v soutěžích: nechceme trávit čas tím, že někoho zaujmeme, zkusíme o
tom napsat článek, který zveřejníme, raději trávíme čas přípravou věcí, ohledně
nabídky piva XY: nejlepší by bylo, kdyby jim Kuba fundraiser napsal něco jako: Moc
díky za nabídku, ale teď zrovna téma naší účasti v podobných soutěžích řešíme a
zpracováváme na to delší text, kde to lépe vysvětlíme - každopádně se soutěží
účastnit nechceme a raději vyhledáváme jiné formy finanční podpory. Díky za
pochopení.
Peníze za přípravu tábůrku: když budou chtít, Verča a Matěj dostanou
Benefičák - zamyslet se do příště, Káča se nabízí
Další porada: 10. července v úterý v 18:00, předběžně ano, případně jí Honzík
odvolá

