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Účast: Deak, Bětka, Zuzka, Bára, Anička, Vojta, Marta, Jakub, Kája, Matěj 

 

>> RESTÍKY 
- Vyúčtování drsných víkendovek - probíhá, poslední doklady u Ratlíka. 

- Setkání s rodiči klientů s problematickým chováním - setkání přímo neproběhlo, 

ale s oběma maminkami Bára naťukla, takové chování neznají, možnost zeptat 

se ve škole? Téma na supervizi asistentů a pak počkat, co vypadne? 

- PF 2020 - Káča slíbila za pětikilo, má deadline do vánoc. Jakub pošle na Deaka, 

Báru, Bětku, ti rozešlou. 

- Potahy do dody - necháme ušít, sedačky nejsou naměřený, Jakub zítra zajistí. 

Poptáme cenu za 6 i za 9 sedaček.  

- Seznam asistentů na merch 2019 - hotovo. 

- Hynek a Maru osloveni na Ramaton - počítají s tím, je třeba vyladit termíny! Deak 

by převzal to, co dělala Kristýna + FR. 

- Daniel byl osloven, zatim nic. 

- Větička do nájemní smlouvy je na právním oddělení, čekáme na vyjádření 

Terezy a Jakuba z KK. Dostali k náhledu i nájemní smlouvu. 

- Ramusí kodex je vytištěnej, Jakub předá Bětce. 

- Starý papírový evidenčáky jsou skartovaný, převod evidenčáků z online verze do 

15.1.2020. Všechno k evidenčákům Bára předá Aničce. 

 

>> KOLEČKO 

- Marta 

- Je třeba důsledně číst maily, zápisy a restíky - vídáme se málo! 

- Deadliny v restíkách nejsou pro srandu. 

- Přidá na drajv Aničku a Vojtu, až budou mít mail. 

- Měli jsme KK, řešili jsme, co je novýho, a že lidi zapomínaj na porady. 

- Bára 

- Setkala se s Aničkou, předávání agendy. Bára vytvoří matro k předání. Společně 

udělají setkání pro rodiče. 

- Proběhla prosincová víkendovka, odřeklo se 4-5 kliošům. Bylo téma L. 

- V lednu ještě na poradách bude. 

 

- Anička 



- Chce mail a setkání se Zuzkou ohledně evidenčáků a souhlasů. 

- Jakub 

- Kamarád kamaráda se vyzná v autech. Prej je výměna trubek o dost levnější a 

možná je ani nebude třeba měnit. Asi nepotřebujem oslovovat týpka, máme 

Deakovo známý, který se tomu můžou věnovat až v lednu. 

- Bude dávat zápisy z porad na web. 

- Máme merch, budem čepice prodávat za 250 Kč. Berem i chybový za poloviční 

cenu. Dodá faktury Zuzce. 

- Deak 

- Cesta ven dělá jednodenní Dudlík fest, ale už ho asi dělat nebude. Možnost 

převzít. 

- Přibližný vyúčtování aukce - čistý zisk cca 27 000 Kč. 

- Bětka 

- Přihlásili se 3 asistenti na zdravotnický kurz. 

- Do lednovýho infomailu - PF, HUMR, supervize, merch, dílna. 

- Hledá lékárnu. 

- Hynek 

- Grafik poslal výročku. Máme hezky vytištěný starý výročky u Káji. 

- Vojta 

- Na víkendovce téma X. (sebepoškozování) a Y. (telefon). Shánění místa na 

poslední chvíli, nebyla rezerva, zachránil Jenda a nakonec to bylo povedený. 

- Preference méně lidí na akcích, akce cca do 15 klientů. 

- Matěj P. 

- Je třeba pořešit jídlo - počítá s tím Bára a Terka. 

- Budget bývá cca 5000 Kč (Matěj dostal zálohu), šerif kasy Tibor, hodiny si 

napíše Matěj. 

- Jinak je všechno pořešený, na místo je třeba dopravit kasu, merch (hlavní část v 

Edenu), samolepky atd. Matěj se ozve, kdyby potřeboval pomoct. 

- Řeší stěhování dílny - bylo by třeba domluvit s klukama ze štokrle. 

- Brigádka u paní XY na začátku roku. 

- Matěj G. 

- Poslal HUMR. 

- Zuzka 

- Uhání KK kvůli všemu možnýmu 

- Potřebuje info k DPP od Vojty a Aničky. 

- Zvyšuje se minimální mzda od 2020 na 87,3 Kč. 

- Výročka v poslední komentovací fázi, snad do konce roku bude. 

- Dálniční známka 2020 - je třeba koupit. 

- Máme databázi míst, kterou moc nikdo nepoužívá, bylo by dobrý updatovat. 

- Od 2020 budeme platit víc za parkování a pak nám tam možná postaví baráky. 



- Kája 

- Už má za sebou 4 sezóny a už toho má tak akorát. 

- Už to nedává a stresuje jí to, nemá energii řešit vyúčtování, nechce se jí jezdit na 

akce atd. 

- Vypadalo to, že by mohl převzít Matyáš, ale teď je v Norsku. Kája vyzjistí. 

- Kája zvládne vést drsný akce do táborů, některý víkendovky by převzal Ratlík. 

- Byla na Kepleru, to bylo fajn. 

- Lednová víkendovka se přesouvá na únor kvůli instruktorovi. 

- Víkendovka v menším počtu, organizačně slabší (Ratlík neměl moc jasno v 

placení), ale jinak fajn. 

- Ratlík může přijít na velkou poradu místo Káji.  

 

>> DISKUZE 
 

Dílna - sítě 

- Rozhodíme dotaz po prostoru na dílnu (asistenti, rodiče, fb). 

 

Dudlík fest 

- Za poloviční cenu 15 ks - berem. 

- Můžeme naplňovat 3. osvětovej pilíř Ramusu. 

- Jakub byl 2 roky v týmu. Mohla by se vytvořit skupina mimo provozní skupinu. 

- Pro koho výtěžek? Je na to kapacita? Jaký je cíl? Co na to Cesta ven? Jaká 

téma? 

 

Pivovar 

- Bářin táta by chtěl minipivovar, kde by byli zaměstnaní lidi s postižením. 

- Projekt přímo na to, nadšený lidi, co mají v současnosti 3 pivovary. 

- Mít pivovar je jen začátek, chce to napojit na odběr. 

- Máme sehnat prostor, prachy, dodat zaměstnance, zajistit odběr. 

- Potřebujeme vědět víc. 

- Jakub má kamaráda sládka, který bude dělat v Chříči - poptá víc ohledně práce 

klientů. 

- Podíváme se v rámci HUMRu do pivovaru. 

- Anička má etickou otázku, zda je ok spojovat se s výrobou alkoholu. 

 

 


