MALÁ PORADA Ramusu 112
16. 4. 2019
Účast: Marta, Zuzka, Bára, Hynek

>> RESTÍKY
-

-

Kodex - Hynek zapracuje poznámky a pošle k poslednímu přečtení.
Bára zjistí proč se má ozvat XY
Plánování tábora proběhlo
Hynek zjistí jak je na tom Majda s Olgou na tábůrek
Hledáme správce dodávky, Zuzka se potkávala s XY ale asi to moc nevypadá,
možná od října by to dal, musíme si říct jak moc to hoří: nehoří, do října nemá
správce
Sponzoři Ramaton / máme
Vznik pracovní skupiny kvůli sociálně slabším klientům: Bára pořeší do konce
května

>> KOLEČKO
Marta:
- Má emociální projev o tom, že bychom si měli všichni měli brát úkoly podle toho,
jestli to fakt zvládáme a dotáhneme, brát si to s rozmyslem a když si nějaký ukol
bereme, tak to DOTAHOVAT
- Koupila dodávku, MÁME DODÁVKU, teď stojí ve Vršovicích, řeší povinný ručení:
je to dost, ale je to to nejlevnější, havarijní pojištění mít nebudeme
- Do shánění místa se vrhl XY, příští týden jdou na schůzky kolem Prahy
Tereza:
- Odjela do Norska, před tím shánění lidí na víkendovku nedaří se, udělala
maximum, až se vrátí začne řešit tábory, půjde ještě na Jabok posehnat lidi
Bára:
- Řešila víkendovku, museli se odvolávat klienti
- Řešila s Verčou Humr, tam je to asistentsky taky marný :(
- Řešila s Matějem dílnu, že by tam šli noví klienti, ale nevíme kdy se bude nebo
nebude dílna stěhovat
- Bára musí rozseknout tábory, lidé už se chtějí přihlašovat, ale my nemáme
asistenty
- Řeší se akce ve vlaku, nějaký kamarád od XY, rozpošleme jestli o to někdo
nemá zájem

Hynek
- Udělal razítka, tisk plakátů na Ramaton, řeší bazárek
Zuzka
- Dělala mzdy, transparentní vyúčtování, faktury, sraz s XY
- Řešila věci kolem toho Ramatonu, který měla dojem že nikdo neřešil
- Řešila i věci kolem dílny, s Matějem, co se týče klientů, je tam málo hodin
odvedených klienty, otázka jak moc Matěj bude nebude komunikovat s klienty, či
jak moc v tom chce podporu

>> DISKUZE
Co se řešilo s XY
- Neměla jet na víkendovku, protože se budou chodit velké dálky, další argument
byl že už byla na hodně víkendovkách: obecně otázka, jak moc a na základě
čeho můžeme odmítat lidi na akce? Pořešili jsme, řekli jsme si, do budoucna
nutnost vyřešit nějaký obecný přístup ke klientům: novým či stávajícím
Humr
- Návrh, že by se zakládaly akce Humru na FB, navrhuje Káča, Bára je pro, Zuzka
Hynek spíš neví, resumé: zkusíme příští měsíc zakládat Humry na FB a pak
vyhodnotíme
Dodávka
- Do října není správce dodávky, tzn. Do října oficiálně dodávku nepůjčujeme, v
případě eminentního zájmu někoho (klidně i z PS) řeší se smlouvou a penězma
jako tomu jistě bylo i dříve (v tu chvíli řeší ten z PS, kdo na to má čas)
- Kde jí budeme parkovat: hledáme, buď seženeme garážové stání a nebo i se
skladem
- Do konce května musíme vyřešit
Ramaton
- Zuzka sehnala jídlo
- Co je potřeba zařídit:
-

Udělat spot / Hynek
Rozdistribuovat a dotisknout plakáty / Hynek
Zařídit merch / Hynek
Sehnat od Kristyny mapu a vyrobit mapu / Hynek
Ověřit a dořešit stav našich stanů a lavic / Hynek
Občerstvení pro běžce pořešit / Hynek
Produkce na místě / Hynek

-

Domluvit se na realizace zvuku / Matěj

-

Domluvit se s kapelama / Matěj

-

-

Sehnat pět stanů (nebo kolik) / Kuba
Sehnat fotografa / Kuba
Sehnat dobrovolníky na: stavění stanů / značení trasy od tramvaje / na
registraci / na merch / na šatnu (potřebujeme tak deset lidí aby tam byli už
od čtyř) / Kuba
Domluvit s Marií jak pošéfuje registraci (jsou nějaký týmy extra kromě
VŠE?), připravit jí to ať může přijít a makat / Kuba
Práce se sponzorama na místě / Kuba

-

Domluvit se s Envirou na žrádle / Zuzka
Řešit platby a registrace online / Zuzka
Domluvit se stopnito ukončení registrací 13.6. (pokud to ještě není) / Zuzka
Komunikace s VŠE / Zuzka

-

