ZÁPIS / 28
z porady provozní skupiny Ramusu
28/2014

5. 1. 2015

Přítomni: Honza Jíťa Jiří Anča Hynek Maru Baru

DISKUZE
Revize plánu na 2014

Plán
Tábor

2 tábory

Roadtrip
Jemné
víkendovky
Drsné
víkendovky

2 roadtripy
160 míst pro
klienty

Rambar

Dílna
Newsletter
dárcům
Konference
Nábor
-

Jak to
skutečně bylo

Zdůvodnění

2 tábory + 1 malý
tábor
0
6 x 20 klientů
4 x 4 klienti

4 + 1
osvětová
akce,
materiální
osamostanění,
pípa stan
beersety
Hotová do
konce roku
Posílat

5 + 0 osvětových,
Rambar je
materiálně
soběstačný, věci
se pořídily, ale 1
beerset se ztratil

Osvěta se nestala
z časových důvodů

Posílalo se

Nechat spontánní – sněhovou koulí

Čistě jemných víkendovek nejsme schopni dělat víc, ale zase bylo
několik jednodenních víkendovek, humry atd.

Problémy z minulého roku a jak moc je řešit:
Akutní problémy – řešit do května
-

-

Stárneme, měli bychom uzpůsobit činnost
Dodávka (opravy, reklama)
Nebyli jsme na školení u H. K.
Nedotáhlé řešení již pojmenovaných problémů
Občas lehký pocit „o nás bez nás“ v rámci PS – rozhodnutí nebo
miniporádky resp. mimoporádky, o kterých se dopředu neví
Není dořešená FR strategie, proto je míň peněz než by mohlo bejt
Schůze 1x za 14 dní je moc často a zároveň málo často – na dost věcí
se zapomene/nedořešej se/hnijou
Byrokrat nestíhá měsíční vyúčtování – neví, kdy jsou všechny účty za
daný měsíc proplacený
Zodpovědnost je na byrokratovi, řešení je, že vždy na nejbližší
poradě po akci donesou šéfové akcí všechny účty
Nedořešená budoucnost a spousta načatých témat

Problémy, které musíme řešit např. do konce roku, případně příští rok to
bude červená
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Peníze, musí se začít řešit
O drsné akce je občas menší zájem, než se očekávalo

Problémy o kterých víme, ale akutně je neřešíme
-

Občas dřív děláme, než myslíme
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