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Účast: Marta, Zuzka, Deak, Kája, Káča, Terka, Hynek, Bára

>> RESTÍKY
- Marta kontaktuje XY ohledně správcovství dodávky.

>> KOLEČKO

Marta:
- Nejradši je, když všechno frčí, nejhorší, když se musí urgovat a připomínat.
- Na podzim by se mohl udělat teambuilding PS.
- Bilancuje první půlrok svýho ředitelování.
- Jsou hotový medaile na ramaton, na HUMRu se ozdobí.
- Dodávka je naše vč. všeho papírování! Klíčky jsou v šuplíku v kanclu, v sobotu 

frčí na závoz bazárku. Dokoupíme potahy. Zatím nepůjčujeme, jen výjimečně na 
smlouvu. Hledáme parkování, Hyn udělá promo.

- Řešila barák - byli na P8,P7,P6, další schůzka je domluvená na P10, P6, MHMP.
- XY chce na tábor.

Terez:
- Nemá ráda, když se toho sejde moc a je přehlcená, baví ji kontakt s lidmi, bavit 

se s novými asistenty, udržovat asistentskou síť.
- Terez mrzí, že na velikonoční víkendovce bylo málo asistentů, ale nešlo to jinak.
- Obvolávala asistenty na tábory. Spousta lidí s tím počítá, yes! Pomohlo, že 

tábory masivně tlačíme už od zimy. Na legendový tábor je zapsáno už 18 lidí 
(někdo jen na půlku).

- Noví asistenti se sami hlásí, je to paráda.
- 28.5. od 21:00 bude na Jaboku mluvit o Ramusu. Káča se přidá.
- Salé bylo supr!
- Od půlky června do půlky července je v Keni, příští rok by jela na semestr pryč, 

kdyby se už teď našel někdo, kdo by převzal pozici koordinátora asistentů, tak by
byla pro.

Bára:



- Nebaví jí, že aktivity jsou pořád stejný, nebaví jí nepříjemný konverzace a když 
musí odříkat klienty. Baví jí, když naplňujem poslání. Je v tušení nových věcí a to
jí baví.

- Možnost využívat prostory v XY. Mohli bychom tam mít parkování + sklad.
- Na GB proběhla náročná víkendovka, Bára jde zítra na poradu, víkendovky se 

možná nebudou dělat. Od května se přistěhuje Kuba. Uvidí se, jak dál.
- Má info od tábůrku, Hynek popohnal, jede to.
- Na víkendovce netříštit funkci zdravotníka mezi více lidí.
- Tip na vaření na akcích - potravinová banka. Káča zjistí.

Hynek:
- Baví ho, že má svobodu, nebaví ho, že se to dělá furt podobně. Rád by se 

vyprdnul na internety.
- Řešil věci kolem Ramatonu, sehnal moderátora, máme plakáty.
- Zítra bude Rambar v Hybernský.
- Merch na ramatonu budou nálepky a nášivky, máme pohlednice.
- Řešil s Erikem PR Asistence vs. PR Ramusu.
- Na shoďkilo jsou 2 nová tlačítka.

Zuzka:
- Nejradši je, když se dotáhnou úkoly, něco se udělá. Nejvíc jí vadí, když se musí 

lidem opakovaně připomínat s věcma, co jí mají dodat.
- Běžná agenda, jinak plánovala víkendovku, takže jinak nic extra.

Kája:
- Líbí se jí, když se jí povede zorganizovat vše, jak má a všechno klapne. Nejvíc jí 

štve, když se to na poslední chvíli začne srát.
- Víkendovka na Říp byla skvělá, nebyly stresy, všechno šlapalo. Výlet byl drsnej, 

ale krátkej. Místo (statek Lukov) je fajn, asi tam můžeme i jindy. Byli 2 noví lidi, 
co chtějí dál jezdit.

- Příští drsná budou rafty (nejspíš Ohře).
- Poslední letošní víkendovka bude fandění lakrosu. 
- Chtěla by zkrátit tábor do soboty, Hyn změní na webu.
- Matyáš se nabídl, že by pomohl s organizací víkendovek.
- XY chce jet na tábor, Kája by napsala, že podmínky jsou dané, je to příliš 

asistentsky náročné. Mohla by jet na poslední víkendovku. Bára odpoví.
- Na tábor strop 9 klientů, Bára počká s rozesílkou do pátku, kdy jí dá Terka vědět,

jak to vypadá asistentsky.

Deak:



- Nejradši má, když se lidi sami ozývaj, že nám chtějí dát prachy. Vadí mu překryv 
funkcí (koukání si do talíře) a táhnoucí se úkoly.

- Hledáme fotografa na Ramaton, Deak dá příspěvek na fb skupinu.
- V sobotu se jede v 5 lidech na závoz bazárku.
- Posílal maily minulým běžcům, dával to fb skupiny o běhání, pošle maily dárcům.

Všichni lajkujte a šiřte.
- Sešel se s kámoškou, co dělá soc. sítě, posílal Hynkovi tipy na kampaň na 

Ramaton.
- Řeší kapely, spojí se s Jonášem ohledně vybavení.
- Pořeší zdravotníka.
- XY někdy po Ramatonu.

Káča:
- Baví jí, když si lidi akce užívají. Nerada má stresy a zodpovědnost.
- Byla skvělá čtyřdenní víkendovka. Na nádraží se nedostavili 2 klienti, takže 

asistentsky velice na pohodu. Byla to prostě mega příjemná akce.
- Je naplánovaná legenda na tábor.
- Byli 3 noví asistenti.
- Byla prezentovat třem dobrovolníkům z Jednoho světa společně s 8 dalšíma 

neziskovkama.
- Příští víkendovka bude na Blatinách.
- Praktikanti na víkendovku 2 - 4.

>> DISKUZE

Pravidla porad
- Chodíme na porady a chodíme včas!
- Když náhodou nemůžem, pošlem Martě report + co je třeba řešit z naší agendy.
- Děláme si přípravy, čteme zápisy.
- Přinášet témata, co se řeší průběžně mimo (informovat PS).
- Věcnost.

Lid vs. ABC
- Jak se dělají ramusí akce? Uzpůsobujeme akce maximálně klientům nebo se 

klienti mají do určité míry přizpůsobit akcím (tj. ne všechny akce jsou pro 
všechny)?

- Jemné víkendovky se často odvíjejí od místa, které se sežene na poslední chvíli.
Případ, kdy nemohla jet ABC kvůli velké vzdálenosti (pěší túra), byl výjimečný.

- Káča by chtěla víkendovky otevřít lidem z ústavů, chtěla by víc vegan akce.



- Dá se komunikovat s rodiči, aby nedávali masový věci na společnou večeři? 
Následuje DISKUZE


