ZÁPIS
z porady provozní skupiny o. s. Ramus
22/2014

29. 9.2014

Přítomni: Honza Hynek Jíťa Jiří Anča Maru
Tabulka úkolů => Trello, sekce Porady

REPORTY
1. ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ

a) Je potřeba domluvit dělání polic ve skladu
b) Je třeba domluvit pravidelný schůzování
c) Znova funguje Google kalendář akcí Ramusu – udělat do budoucna
jako veřejný importovatelný?
2. FUNDRAISING / ROADTRIPY

a) Bananovekrabice týpek přijede 1. října
3. PROPAGANDA

a) Ramram – nahodil se na web nějak
b) Časák s Husama vyjde až v lednu, takže to teď neřešíme
4. KOORDINÁTOR ASISTENTŮ

a) Proběhla schůzka asistentů a schůzka Humru
b) Probíhá reflexe od asistentů, aby se připravil inzerát na
verbování asistentů na příští rok
5. KOORDINÁTOR KLIENTŮ

a) Testování drsnejch akcí – klienti z jemných akcí můžou jet na
cca 2 drsný akce a pak se rozhodnout na který chtěj jet
b) Přihlašování na víkendy běží dobře, na legendovej víkend 2 až 3
nováčci
c) Měla by být co nejdřív schůze ohledně klientů
d) Evidenčáky musí být na příští jemnou víkendovku
6. HUMR

a)
7. DODÁVKA

a)
8. RAMBAR
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a)
9. KOORDINÁTOR AKCÍ

a) Louka – přišlo několik nabídek cca 10, první byla ať jedem
k Něničkovi, uvidíme, nápad na benefici na koupi louky (louky
mezi 150000-250000)
a. Tzn plán je vytipovat lokality kde bychom chtěli mít
tábor…
b)
10. DRSNÝ AKCE

a)
11. SBOR
a)
12. DÍLNA

a)
13. IT SEKCE

a)

DISKUZE
Stanovení pravidelných schůzí
a) Padá to na pondělí, první schůze 13. 10., další 28. 9., vždy od
18:00.
Restíky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Peníze mp3, dostanou 1600
Údržbář nevyřešen
Vizitky budou nejsou, je domluvený, kde se budou tisknout
Účetnictví na webu bude 4. 10. za 07,08
Špatná komunikace s drsnoakcářema – je to prej v procesu řeší se
individuálně
Manuál na víkendovky bude dnes
Supervize už máme kontakty
Brigádka u Něni – poslanej mejl Něňovi
Jednotný podpisy pod emaily – Hynek o tom ví
Poděkovat za Kobylisení přeposlat rambarářům – Hynek udělá
Najití nového tábořiště
Výročka – na tom se pracuje
Řešit benefici – myslí na to Anička
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n) Zhodnotit tábory, aktivně řešit problémy co z toho vyplynuly –
Maruška poslala reflexi
o) Vyplivování emailů z evidenčáků – Jiří udělá o víkendu
p) Jak poděkovat H. Š. ? – myslet na to a až bude příležitost něco
udělat
q) Vytvořit jednotku na likvidaci tábořiště?? Anebo sehnání náhrady
r) 9. 11. 5 let párty
s) Banánové krabice
t) Potrebujudodavku.cz
Porada Humru
Proběhla porada Humru, je z ní scénář.
Stěžejní věci:
a) Je to pro propojování drsnejch a jemnejch, je to hodně pravidelná
akce
b) Rozdělení rolí – Tea to zaštiťuje, teď dělá klienty, Bára M. dělá
asistenty, Jáchym je pro všechno. Nejsou pořádně vyjasněné role přímo
na akcích.
c) Od provozní skupiny nechce humr nic, hlavně nechtěli kontrolu, což je
pro provozní skupinu OK. Jednou za čas asi porada, kam přijde i
Maruška, která to teď má mít v merku za provozní skupinu.
d) Tea bude prý chodit na porady provozní skupiny ve chvíli, kdy bude
chtít něco řešit, na všechny chodit nechce
e) Humr má z rozpočtu Ramusu 5000 na rok, který si může utratit, jak
chce.
f) Taneční – představa je, že od ledna do června se pronajme taneční
prostor na taneční plus výuku etikety, završení nějakej Rambál.
V půlce října se rozpikne jestli to chtěj opravdu dělat.
Děti na akcích Ramusu
a) Maruška navrhuje, aby se akcí Humru a poté případně Ramusu mohly
účastnit děti do 12 let bez postižení, předně sourozenci asistentů
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