ZÁPIS / 25
z porady provozní skupiny o. s. Ramus
25/2014

10. 11. 2014

Přítomni: Honza Hynek Jíťa Jiří Anča Maru Bára

REPORTY
1. ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ

a)
2. FUNDRAISING / ROADTRIPY

a) Paní H. napsala mail Partners, Partners nám odmítli dát peníze.
b) Ozvali se exCrazy Tomato, možnost další spolupráce s ProfiSMS
3. PROPAGANDA

a)
4. KOORDINÁTOR ASISTENTŮ

a)
5. KOORDINÁTOR KLIENTŮ

a)
6. HUMR

a) Na Humr tančí se přihlásilo asi 18 asistentů
7. DODÁVKA

a) Možná bychom měli najít někoho, kdo by mohl řešit akutní
opravy.
8. RAMBAR

a)
9. KOORDINÁTOR AKCÍ

a)
10. DRSNÝ AKCE

a) Drsná víkendovka 29.-30.11.2014 - Pojede se na Srbsko, Štěpán
se bude starat o provozní věci
11. SBOR
a)
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12. DÍLNA

a)
13. IT SEKCE

a)

DISKUZE
Restíky
a) Pojištění odpovědnosti – Honza odeslal mail
b) Výročka by měla být do tejdne
c) Provozní věci a delegování na víkendovkách přepsat do manuálu –
hotovo Jíťa
d) Prezentace na Chodících lidech nebude
e) Dali jsme peníze MP3 za to že jsme u nich mohli mít dlouhá léta
porady
Diskuze – 5 let Ramusu
Východiska – má to bejt levný, párty, klienti asistenti nemají platit nic.
Diskuze – fundraising
-

Anička sepsala výcuc firem, který se zabejvaj CSR, rozešle.
Placení pomocníků na akcích pro dárce – konkrétně teď na pomoci
bazárku: hlavně se budou akce prezentovat navenek dřív, placení není
potřeba, posouvaly by se tím hranice toho, za co se asistentům platí.
Akce se ale samozřejmě proplácí, pro asistenty to nesmí být
nákladové.

Diskuze – benefit
-

Hynek navrhuje Oko, kapelu X (ty by do toho šli), další návrhy Y,
oslovíme projekt Z
Benefit by byl otevřeně na provoz
Zkusíme Husy
Spojilo by se s tématem etiky fundraisingu – Oko bychom totiž měli na
celej den, odpo by tam mohla bejt konference zadarmo

Diskuze – tábořiště
-

Pojede se o víkendu, diskutujeme o vrtu
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