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Přítomni: Honza Hynek Jíťa Bára Jiří Anča Maru 

Tabulka úkolů => Trello, sekce Porady   

REPORTY 

1.  ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ 

a) Precedens pro další činnosti – někdo z venku od nás chtěl 

napsat praxi, toho člověka neznáme, nic pro Ramus nikdy 

neudělal, takže žádný papír nedostal. 

2.  FUNDRAISING / ROADTRIPY 

a) Řeší se schůzka s banánovejma krabicema cz. Řeší se jednak 

spolupráce, jednak polepy dodávky. Dořeší se v rámci malý 

schůzky FR, PR, půjčovna. 

b) Dostali jsme pěknou nabídečku na spolupráci od BU2R, yeah!! 

c) Chystá se bazárek, cca listopad. 

3.  PROPAGANDA 

a) Hynek chce zadat grafiku výročky 2013 Hynkovi Štětka Reich, za 

prázdniny jsme trochu v plusu, takže nabídneme spolu za logo 

cca 4.000. Chceme to mít do půlky října. Do konce září Hynek 

Troj vytvoří texty. 

b) Proběhl Containall po táboře, promítání fotek z táborů 

c) Začínáme přemýšlet o benefitu – kvůli tomu ta výročka, chceme 

podat Husy do konce roku 

d) Fakt se povedlo Babí léto – výroba pláštěnek 

e) Schůzka s projektem Prodejtodal.cz, proběhla super, ale nakonec 

z toho nic nebude. 

f) Honza Hána navrhuje koupit pro dodávku nějakou dobrou doménu, 

typu nejlepsidodavka.cz 

g) Přišly otázky k rozhovoru v časopise Moment, který vydává 

Iniciativa ne rasismu 

h) Nabídka od Divokých Hus podílet se na jejich novinách, které 

chystají, jdeme do toho 

i) Na webu by mělo viset „co ramus pravidelně platí a na co lze 

přispět“ 
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4.  KOORDINÁTOR ASISTENTŮ 

a) Ve čtvrtek je schůzka asistentů, bude současně i přihlašování 

na víkendovky. Měli by tam chodit provozáci, protože je 

asistenti třeba i vůbec neznaj. 

b) Provozáci ať vyplňujou dotazníky 

c) Je spousta novejch asistentů, ale málo kluků!!! 

d) J. N. navrhoval Marušce, že by spolu šli na školení, chtěj 

spolu uspořádat setkání různých koordinátorů dobrovolníků 

z různých neziskovek. 

5.  KOORDINÁTOR KLIENTŮ 

a) Cca 4 noví klienti, ozvali se sami, našli nás např. podle webu 

a fotek 

b) Bářina kamarádka, profi fotografka, učí lidi s postižením 

fotit, ptá se, jestli bychom s ní chtěli vyrobit nějakou 

víkendovou akci – chopíme se toho 

6.  HUMR 

a)  

7.  DODÁVKA 

a)  

8.  RAMBAR 

a) Bude Zažít město jinak, asistenti klienti všechno vypadá dobře. 

9.  KOORDINÁTOR AKCÍ 

a) Začalo řešení říjnový víkendovky, už je prej přihlášenejch asi 

deset lidí 

b) Můžeme přijet do Nový perly (Vrané nad Vltavou), zdarma, moc se 

netopí, ale je tam výtah. Je to tak na drsnovíkendovku. 

10.  DRSNÝ AKCE 

a)  

11.  SBOR 

a)  

12.  DÍLNA 
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a)  

13.  IT SEKCE 

a) Musí se udělat vyplivávání seznamu z evidenčáků – aby šlo 

vytisknout jména a kontaktní čísla lidí, co jedou na danou akci 

DISKUZE 

Kurzy? 

a) Řeší Honzík 

Úřední hodiny 

Dát peníze za schůzování u MP3 

a) Cca 3200 peněz, proúčtovat možná skrz pracovní hodiny 

Pojištění odpovědnosti s panem S. 

a) Řeší Jíťa, zavolat tam. Dotýkalo by se i akcí který děláme my? 

Údržbář 

Nový vizitky 

Chybí účtování na webu za prázdniny 

Hospoda asistentů v záříčku 

Manuál na víkendovky 

a) Bude se prezentovat teď ve čtvrtek na asistentský sešlosti 

Supervize 

a) V P. je nějaká paní, která má zájem nás supervidovat, K. nám jí 

dohodil. 

Jednotnej podpis v mejlech 

a) Vyřeší hynek 

Thea,Humr tým porady 

a) Uspořádá Jíťa 

Drsný Humr? 

a) Vyřeší se na schůzi humru 

Zpětná vazba k táborům 

a) Legendární tábor – Jíťa, Hynek 
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a. Co se povedlo? 

i. Nejsou ztráty a nálezy – nikdo se neozval, že by mu něco 

chybělo 

ii. Povedla se parta, velkou zásluhu na tom má Maruška, která 

se se všema před táborem sešla. 

iii. Rozdělení rolí vedoucích – Jíťa Hynek, provozák legendák 

iv. Jeli důsledně lidi, které už jsme znali z víkendovek a 

timpádem to byla pohoda, respekt Báře. 

b. Co se nepovedlo? 

i. Počasí marný 

ii. Jíťa byla nervózní z toho, že nebyl dopředu daný 

jídelníček. 

b) Drsnej tábor – Anička 

a. Co se povedlo? 

i. Super parta, zachovat počet – rozsah do 25 lidí 

ii. Aničce taky hodně pomohlo to rozdělení organizace, pomoc 

od Štěpána a Dominika 

iii. Ukázalo se, že se daří pomáhat oběma stranám, asistentům 

i klientům, Anička si víc uvědomila, že je to pro obě 

strany, pomohlo to hodně asistujícím, kteří podle 

Aniččiných slov „rozkvetli“ 

b. Co se nepovedlo? 

i. Trochu problémy se řešením náročných věcí, když tam jsou 

nový lidi, Anička se pobaví s Bárou a Jíťou jak na to 

ii. Dílčí problémy, vyřeší se individuálně 


