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08. 10. 2019 

 

 

Účast: Marta, Hynek, Jakub, Kuba, Zuzka, Terez, Bětka 

 

>> RESTÍKY 
- Kodex! 

- Bára bude výstupy ze setkání s rodiči P. a V. komunikovat s akcařema 

 

>> KOLEČKO 

- Marta:  

Vítáme Bětku! 

Má se na hovno, protože se nevyspala. Nejde na pivo. 

Je podaný projekt na nádraží Bubeneč, bylo podaných 50 projektů. Kdy budou 

výsledky, nevíme. 

Někdo nás nominoval na IKEA - nábytek zdarma, yay, škoda že nemáme 

prostor. 

Nabídka od Fóra 2000 na stánek na “outdoorovým NGO marketu”, nechcem. 

Fosa má shoďkilo kampaň, Hynek by to neřešil, stejně maj jen kilo. 

Poslala doodle na členskou schůzi. 

 

- Deak: 

Je rozespalej, jinak dobrý. 

Shání prostor na aukci. 

Má 2 termíny na týpíovky 15-17.11. (bazárek+milion chvilek) a 22.-24.11.(drsná). 

Postaví si na louce jedno týpko a bude pohodinda. 

 

- Hynek:  

Má se docela dobře. 

Hynáč bude chodit na porady do konce listopadu, s Jakubem se nějak ještě bude 

potkávat. 

Doházel fotky a akce na web, dělal na projektu s Maruškou. 

Založil mail Matějovi, založí mail Bětce, přesměruje tam i Terčin. 

V neděli bude vyklízet sklad v kanclu. 

Bude dělat s Matějem HUMR na téma telefonní budky. 

 

- Zuzka:  

Byla na dovče, což bylo super, ale je teď je taky unavená, protože má hodně 



 

práce v práci. Moc toho za minulý 2 tejdny neudělala. 

Z kontrolní komise chtějí všichni pokračovat, nebude jen Kristýna Lojková, místo 

ní nastoupí Maruška P. 

Na kulatý stůl o sexualitě se přihlásila Anička Šrubka, Zuzka řeší fakturaci. 

  

- Bětka: 

Bětka je nemocná asi. Terka jí dobře předala agendu, těší se. 

 

- Terka:  

Běžela do školy. 

Hromadný zdravotnický kurz pro naše asistenty od ZDrSEMu? 

Teď máme asi 6 zdravotníků, ale nejsou to lidi, co by jezdili hodně. 

Supervize by teoreticky proběhla v lednu/únoru. Bětka vytvoří formulář, max. 6-8 

lidí na jedno kolo. Neni lepší se sejít jen mezi sebou? 

Relativně málo lidí se přihlásilo na výpomoc s víkendovkama. 

Řeší asistenty na říjnové víkendovky, předala Bětce funkci a Matějovi humry. 

Psala do potravinový banky, ale nereagovali. 

Vlastně je tu asi naposled. 

 

- Bára 

Dá do kupy evidenčáky a databázi kontaktů než opustí funkci. 

Shání Jarčin reprák. Nevíme, jak vypadal. 

Bude legendová víkendovka, je jen 12 asistentů, musela odhlásit 4 lidi. 

Kromě táborovejch ztrát a nálezů řeší ještě Lucčinu karimatku. 

Náhradu za sebe zatím nemá. 

 

- Jakub:  

Je nastydlej a unavenej, má všeho plný kecky, protože má hodně práce. 

Je rád, že Hynek odchází pomalu. 

Má kalendář na dodávku, nebude se zveřejňovat. Už proběhla jedna ofiko 

výpůjčka. Klíč bude řešit. 

 

 

 

>> DISKUZE 

- Strategie akcí 

Necháváme na příště (s Káčou). 

Bára psala rodičům a avizovala změny od ledna. Dalo by se vzít na setkání s 

rodiči zároveň s představením nového koordinátora klientů? 

Termíny víkendovek je třeba znát už v září. 



 

Bude to vést jeden člověk nebo 2? 

 

- Supervize 

Bára navrhuje případovou klientskou supervizi (Bára osloví supervizora XY) 

Bětka pošle info mezi asistenty. 

 

- Jarčin reprák 

Možná je ve skladu. 

Asi nebudeme nahrazovat. Ztracený/zapomenutý věci se řeší furt. 

Vedoucí skupinek maj dohlížet na věci kliošů (bude se připomínat na akcích), 

asistenti si za věci odpovídají sami. 

 

XY 

Akce jen pro zvané. 

Do konce roku to bude zrekonstruovaný. 

Sklep - kombucha, víno, pivo. 

Ceny za coworking - 4000-7000 Kč/měsíc. 

Rekonstrukce běží rychleji, než jsme čekali. 

Prohlídka příští středu v 8:00, Křižíkova XY 

 


