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Účast: Marta, Zuzka, Kuba, Kája, Matěj, Káča, Verča, Terka, Hynek

>> RESTÍKY
-

-

Tabulka srovnání darů - hotovo
XY: připadný dar by se týkal až příštího roku, zatím budování vztahů, z toho
vyplývá: dodávku bychom koupili už teď, ale do konce února zjistíme, jestli by
nám to někdo nedal levněji (zjistí Kuba + Zuzka zjistí kámoše od aut)
Reportáž: by se měla udít na březnové víkendovce

>> KOLEČKO
-

-

-

Marta: shrnutí: proběhla členská schůze aby se schválili stanovy, proběhla drsná
víkendovka, proběhlo vaření na Salé, dostali jsme finanční dar 100 000 Kč od
paní které získala od Nadace České spořitelny
vyrábí doma svačinky Rawus a dává je k ochutnání na blížící se týmbilding
Pokud bude někdo řešit proplácení něčeho přes hodiny odpracované, tak nechť
pořeší se Zuzkou nejprve, ať je v tom přehled
Prostor: zvažuje se varianta pronajmutí si nějakých prostor, poptáme se Vráti, jak
to vidí a kdy by si chtěl něco rozjet a podle toho se bude hledat
Hynek: nic extra neudělal, nahozené fotky z víkendovky, přemýšlení nad akcí 10
let
Terka: bude asistentský víkend, účast asi 19 lidí, padá otázka, jestli by to Ramus
nemohl nějak finančně podpořit, uvidíme, včera se obvolali skoro všichni lidé
asistentující z Ramusu ohledně účasti na letních táborech - Terka zpracuje
zjištěná data, dala dohromady ramusí lékárničku a vymyslela skvělý systém na
doplňování, který teď všichni budou dodržovat a bude líp
Verča: proběhly dva humry, koncert a deskové hry, spíše pomálu asistentujících,
ale na koncertě to ani nevadilo, proběhlo dále vaření na Salé, dost lidí, vydělalo
se kolem dvou tisíc, bylo by dobrý kdyby na to bylo víc lidí, celkově fajn akce,
ozvalo se víc lidí, že by mělo zájem, ptalo se dost klientů, jestli by také mohli
vařit: jaký na to udělat model?, řešila Masopust s Editou: do toho se Verče
nechce, bere si na starost Terka že to pořeší

-

-

-

-

Káča: potkala se s Vráťou a Emmou ohledně březnové víkendovky ve
Strakonicích, hodila termín na plánování legendy táborový, pochvaluje si
obvolávání asistentstva
Matěj: dotaz jestli může v dílně pracovat někdo komu není 18 let, videjko zatím
není na pořadu dne, ladí se teď zlepšování výrobku
Kája: víkendovka proběhla v pohodě, konečně bez nějakých větších morálních a
dalších ostud, dodávka bude stát 2300 korun, omylem nám jí dali s letníma
gumama, chata a lyžování super, bylo by fajn i na příští rok, jela XY z legendo
akcí a velmi spoko, zapomněla vrátit klíče od skladu tak si předá s Terkou, zjistila
že se drsná víkendovka kryje s roadtripem a tak dubnový datum drsný
víkendovky asi přehodí na jindy
Kuba: staví se tedy s Martou za partou z Rotary
řeší termín na Ramaton tak sonduje, jestli se to nebude s něčím krýt, stává se
koordinátorem Ramatonu, případně pomůže Hynek, Kristýna je v Berlíně
Proběhlo srovnání darů za poslední roky, vyplynulo, že firmy nám dávají peníze
dost náhodně a nahodile, dále z toho vylezlo, že klesá výtěžnost Shoďkilo, co s
tím udělat
Zuzka: nemá nic, ale prosí všechny, jestli něco mají z loňského roku, nechť jí to
odevzdají hned, doklady faktury a tak

>> DISKUZE
-

-

-

-

Shoďkilo
Nápady udělat nový video? Udělat nový tlačítka? Ideálně spojit s Ramatonem,
nějak na to naroubovat, billboard na Ramaton a na Shoďkilo - interaktivní, někde
u Výstaviště
Praktikanti na akcích
Chceme ať jsou jen po jednom, jinak se separujou a moc toho neudělají,
případně zdůraznit že očekáváme že budou fungovat a ne tam být jako
doprovod, zároveň ale teď jsou praxe stopnutý, pokud budou nějaký další tak ty
lidi hnát výhradně na legendový
Měl by Ramus finančně podpořit týmbilding?
Budeme se snažit vzít co nejvíce jídla / věcí ze skladu
Vaření na Salé
Marta vymyslela, že by měla být nějaká pozice někoho kdo to bude koordinovat,
která bude placená, Verča by se toho ujala, jupí, měla by o tom přehled, ale
zároveň by tam nemusela být, garantka, otázka: jak zapojit klienty? Mohli by to
rozdávat / vydávat, nebo částečně pomoc, domluví se s XY
10letR

-

Idea celodenního výletu/festivalu, aby tam mohli být klienti přes den
Nápady: Brnky fest, Habrovka, Nakaši fest
Poslat pozvánku poštou
Konec září
Někde u Prahy
DESET OHŇŮ, jen ohně u kterých se hraje, akustický

