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Přítomni: Honza Jíťa Jiří Anča Maru Hynek Bára 

REPORTY 

1.  ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ 

a)  

2.  FUNDRAISING / ROADTRIPY 

a) Dárci se moc neozývali ohledně účasti na 5 let Ramusu, ale 

někdo přišel. 

b) Dorazil dar z bazárku 46 000 Kč. 

c) Už je termín dalšího bazárku. 

d) Dostali jsme od ČCE 15 terénních vozíků – viz dále diskuze. 

3.  PROPAGANDA 

a) Hotový vizitky. 

b) Hotová výročka 2013, začne práce na výročce 2014. 

c) Řeší se místo na benefit, který bude 4. Března 2015. 

4.  KOORDINÁTOR ASISTENTŮ 

a) Otázka, jak lépe zapojit lidi, který jsou u nás na praxi. 

b) Je vidina, že Jíťa by se mohla začít dělit o koordinaci akcí 

s někým dalším. 

5.  KOORDINÁTOR KLIENTŮ 

a) Bylo by fajn udělat zase setkání ohledně klientů. 

6.  HUMR 

a)  

7.  DODÁVKA 

a)  

8.  RAMBAR 

a)  

9.  KOORDINÁTOR AKCÍ 
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a) Víkendovka se nadmíru vydařila, přestože narychlo, T. dost 

vymákla legendu, O. dobře zorganizoval, otázka zapojení 

kamarádů. I přes nadpočet asistentujících skončila víkendovka  

v plusu 1.400 Kč cca. 

10.  DRSNÝ AKCE 

a) Proběhla drsná kultura – divadlo. 

b) Akce canisterapie od L. F. (týká se její bakalářky) – drsňáci 

by mohli dělat canisterapii, převeleno na Báru Au. 

11.  SBOR 

a)  

12.  DÍLNA 

a)  

13.  IT SEKCE 

a)  

DISKUZE 

Restíky 

a) Banánovky – už existuje návrh polepu, banánovkám se líbí, ale je tam 

problém s viditelností skrz okno, Hynek dořeší. 

b) Výročka 2014 – začne se dělat a budeme se snažit, aby byla do konce 

ledna 2015 

c) Testování drsných akcí pro nový klienty – Bára A. navrhuje,  

aby se testovalo 2x. 

d) Řešení H. – až potom, co bude na nějaký akci. 

e) Etika ve fundraisingu – vymyšlený koncept => fundraising provozních 

nákladů, nemá to být brečení nad nedostatkem peněz v nezisku, takže 

v panelové diskuzi mají být pouze dárci. 

f) Hledání tábořiště – dva tipy na louky ve Žďárských vrších. 

g) Humrtančí – 15 klientů, řeší se přihlašování – asi doodlem, aby 

všichni mohli vidět, kdo tam jde. 

h) Dárky pro dárce – rozeslány plakáty a výročky. 

i) Správce dodávky – sejde se Jiří s Honzou a Honzou, vymyslí plán. 

j) Firma X – neozvali se… 

k) Bude třeba odstřihnout starý nefunkční kontakty a najít fakt někoho, 

kdo by nám za reklamu opravoval dodávku. 

Doprovody 

- Všechny potenciální doprovody na celoramusí akce (tzn. na akce, na 

které se nepřihlašuje) musí jít přes Báru Au. – nemáme kapacitu 
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paušálně zařizovat doprovody. Nemůžeme to stoprocentně zaručovat, 

Bára koordinuje, s Maruškou zařídí odpověď. 

- Víkendovky, humry a ostatní akce, na které se přihlašuje -> doprovody 

řeší člověk, který řeší přihlašování. 

- Maruška asistenty s tímhle systémem seznámí 

Vozíky 

- 4 vozíky by si vzala Asistence 

- Řeší se úprava vozíků. Existují zájemci, nadšenci, kteří by se chtěli 

věnovat zprovoznění vozíků na tábory a další akce. 

- Mělo by se to řešit na míru klientům? Můžeme navrhnout klientům, že 

by jim námi zprostředkovanými úpraváři byly vozíky upraveny. 

- Dávaly by se vozíky klientům domů? Určitě by se jen půjčovaly na 

nějakou dlouhodobou zápůjčku. 

 

- Bára rozešle klientům neutrální mail, jestli by někdo hypoteticky měl 

zájem 

- Anička pošéfuje skupinku asistentů  


