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Přítomni: Honza Hynek Jíťa Jiří Anča Maru Bára 

Tabulka úkolů => Trello, sekce Porady   

REPORTY 

1.  ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ 

a) Z garáže jsme uklidili latě fuč. 

b) Nabídka od „Laboratoře divadla utlačovaných“, jestli by se 

nějací naši asistenti chtěli účastnit jejich divadla – jeden 

víkend 

2.  FUNDRAISING / ROADTRIPY 

a) Bude bazárek 22. 11. – zároveň s víkendovkou, Hynek navíc jede 

na víkendovku, takže Rambar bude muset bejt bez něj. 

b) M. se ptala, jestli bychom jí mohli pomoct 16. 11. Anička 

nabídla 3 silný chlapy s dodávkou. 

c) Banánový krabice v rozplizlým řešení. 

d) J. R. se nabídla, že by pomáhala ve FR. Anička přijímá na rok 

2015. 

e) Anička sehnala 2 vozíky od paní M. 

f) Dostali jsme od pani M. nabídku nakupovat někde v ultra levným 

velkáči v Libuši nebo poblíž. 

3.  PROPAGANDA 

a) Na webu jsou trochu rozbitý odkazy 

b)  

4.  KOORDINÁTOR ASISTENTŮ 

a)  

5.  KOORDINÁTOR KLIENTŮ 

a) 3 noví lidi na víkendu, který budou s náma dál jezdit 

b) Chodící lidé – jde se tam s Humrem, takže by tam teoreticky 

mohl Humr nějak projevit místo přednášky. Bára to deleguje na 

Humr jakožto jejich spojka. 
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6.  HUMR 

a) Maruška: Evidenčáky na Humru se nebudou řešit hromadně, nechtěj 

spamovat. 

b) Maru: je možnost brát na humry mladší příbuzný a sourozence. 

Byl návrh na nábor do škol, což se odklonilo fuč. 

c) Humr tančí od náš potřebuje 

a. Honzík – komunikace s Ithakou (deadline první týden 

v listopadu) 

b. Hynek – vytvořit spot/leták humr tančí 

c. 10.000 na celkový projekt Humr tančí (6.000 + 4.000 na 

bál) 

7.  DODÁVKA 

a)  

8.  RAMBAR 

a)  

9.  KOORDINÁTOR AKCÍ 

a) Na víkendovce další „ztráta“, musí se pevně určit šéf víkendu, 

kterej bude řešit pouze provozní věci a bude myslet na hlídání 

počtu lidí – zapíše se do manuálu víkendovek. 

b) Zooterapeuti – zase se ozvali v rámci praxe, chtěli by 

zooterapeuty na každou naši akci. Pokaždý by to byli noví dva 

lidi. 

c) Paní H. se ptá, jestli může svým jménem požádat P. o dar pro 

Ramus. Poslala nám formulaci mailu a ptá se na náš názor. 

d) Jitka napsala panu N., že pokud seženeme nový tábořiště, 

nepojedeme už do Novohradek. 

10.  DRSNÝ AKCE 

a) Anička začala sepisovat poznámky k návodu k akci „přechod 

jemňáků na drsňáky“ 

11.  SBOR 

a)  
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12.  DÍLNA 

a) Proběhl další den práce na dílně. 

13.  IT SEKCE 

a) Evidence klientů je vylepšená o vyplivování mailů 

b) Schůzka s Theou, Humr aplikace se blíží k finiši 

DISKUZE 

Restíky 

a) Porada Něničků bude 7-8-9/11 

b) Benefit březen – závisí na výročce 

c) Výročka není, Hynek nemá texty, bude do konce tejdne 

d) Zhodnocení táborů – to se mělo stát na nějaký akci, o kterou prý není 

zájem. 

e) Řešení táborů z hlediska problémů klientů. Postará se o to Bára A., 

bude to v rámci promítání v pondělí 20.10. 

f) Bananovekrabice.cz – Anička se do krabic nedovolala 

g) Porada ohledně dodávky proběhne v pátek 17.10. 

h) Etika ve FR konference – odsouváme, než se Matouš vrátí z Vídně 

i) Evidence klientů, doplnit primární maily – Bára dodělá 

j) Vyřešit světlo do skladu – Honzík 

Supervize 

Honzík obepsal 4 lidi. 3 jsou možný. 

První - supervize 3x ročně by šla, max 3 hodiny. Šlo by to taky 6x do roka 

2 hodiny. Sazba je 1000/hod. První supervize na zkoušku za polovic.  

Supervize na Floře.  

Druhá – minimum je 4x do roka, cena 900/hod, ukázková supervize za plnou 

částku. 

--- 

Skupina na supervizi musí být stálá, lepší je menší. 

Výsledek debaty: Honza zavolá Honzovi a Thee, supervize by byla 6x do roka, 

tzn. 15000 kaček. 

Fundraising 

Anička udělá poradu. 

Ostatní 

- Honza pošle mail Marušce ohledně pani z divadla 

- P. – Jíťa přepošle Aničce. Počká se, než budou jasná pravidla (cca 

měsíc) 


