ZÁPIS / 26
z porady provozní skupiny o. s. Ramus
26/2014

24. 11. 2014

Přítomni: Honza Jíťa Jiří Anča Maru Hynek

REPORTY
1. ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ

a)
2. FUNDRAISING / ROADTRIPY

a) Pomoc bazárku byla supr společenská akce, všichni z toho měli
dobrej pocit, na příští výpomoc bude možný fakt lákat.
3. PROPAGANDA

a) Vychází číslo Momentu od INR, kde je s náma rozhovor – až bude
na webu v .pdf, hodíme na net.
4. KOORDINÁTOR ASISTENTŮ

V listopadu bylo fakt hodně akcí (zájezd s humrem, brigádka,
pomoc s bazárkem, bazárek, víkendovka, drsná víkendovka, 4
humry), na asistentech už bylo vidět, že je toho moc.
5. KOORDINÁTOR KLIENTŮ

a) Až bude finální podoba letáku, Bára odpálí Humr tančí.
b) Víkendovky – nedostalo se na tři lidi, odteď když někdo bude
odmítnutej, má na příště přednost.
c) Zvoleněves – možná nějaké církevní budovy k mání.
6. HUMR

a) Ještě nejsou akce na další měsíc, je potřeba to mít tak do toho
22.
7. DODÁVKA

a) Plánuje se výměna oleje.
8. RAMBAR

a) Rambar byl na bazárku, dobře se pokryl.
9. KOORDINÁTOR AKCÍ

a) Víkendovka byla super, Hynek s Bárou se Světlou a Filipem byli
hodně samostatný, Jíťa už ví, jak na to, užila si po roce první
víkendovku, hrozně klapaly skupinky, nikdo se neztratil, byl
pořádek, zbylo cca 1.800 kč.
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10. DRSNÝ AKCE

a) Zatím málo lidí, na to že je víkendovka tenhle víkend
a. Principiálně pak řešíme, co následně s akcema, kam se
přihlásí málo klientů. Nejdřív se teď poptáme klientů
drsnejch akcí, jak na tom jsou.
i. Dál budeme inteligentnějc plánovat akce dopředu.
ii. Pokud se toto bude stávat unikátně, Ramus doplatí
ztrátu z takových víkendovek.
iii. Pokud se to bude stávat častějc, snížíme počet akcí
a budeme to kompenzovat třeba roadtripama a tak.
b) Bude drsná kultura, zatím přihlášeno cca 20 lidí.
11. SBOR
a) Dočasné sloučení s evangelickým sborem na Karláku, bude se zpívat
půlnoční
12. DÍLNA

a)
13. IT SEKCE

a)

DISKUZE
Restíky
a) Banánovky – Hynek má poslat polep
b) Pojištění odpovědnosti asistentů – na základě odpovědí od pojištovny
jsme se dohodli, že to nechceme
c) Benefit se řeší
d) Výročka ještě není vytištěná, je ve finálním stavu
e) Hledání tábořiště – jela Jíťa s Jiřím, dobrý Žďárský vrchy, Jizerky
(ale to je sdílený tábořiště)
f) Jednotný záhlaví pod čarou v mailu – bude no…
g) Míša Grimm & bazar team dostali plakát jako dárek
h) Hájek – Hynek se s ním úspěšně spojil, máme se ozvat začátkem
prosince
i) ProfiSMS spolupráce? – zatím se nic neděje
j) J. Š., poslat info o Humru
Jak předcházet problémům s výzkumy na našich akcích?
Pokud se objeví jakýkoliv žádosti o výzkumy na našich akcích, je
třeba, aby o tom věděla provozní skupina a řešila to předem, což se týká
i Humru.
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