ZÁPIS / 33
z porady provozní skupiny Ramus
33/2015

26. 3. 2015

Přítomni: Honza Jíťa Jiří Anča Maru Hynek Bára

REPORTY
1. ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ

a) Rozrazil pojede na Něničkovu louku na začátku července
2. FUNDRAISING / ROADTRIPY

a) bude schůzka k Ramatonu, Ramaton bude 23. 6.
b) Anička navrhuje registraci na GIVT.CZ, probere se
2. 4. na FR schůzce
c)
3. PROPAGANDA

a)
4. KOORDINÁTOR ASISTENTŮ

a)
5. KOORDINÁTOR KLIENTŮ

a) Rozeslaly se různý přihlašování, spousta individuálního řešení
s klienty.
b) Drsnej tábor je už pokrytej.
c) Proběhla mikroporada – rozdělení, kteří klienti by mohli jet na
jaký typ akcí.
d) Napsat do wikiny – slevy na akce pro některé klienty (zejména
z ústavů) NEBUDOU. Nevíme fakticky, jestli peníze mají nebo
nemají, jestli bychom tím nenabourávali nějaký výchovný plány
atd...
6. HUMR

a)
7. DODÁVKA

a) Dodávka teď dostala čoud, ale jde příští týden na doopravu,
výměna převodovky.
8. RAMBAR

a)
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9. KOORDINÁTOR AKCÍ

a)
10. DRSNÝ AKCE

a)
11. SBOR
a)
12. DÍLNA

a)
13. IT SEKCE

a) Má bejt IT kroužek? Hlavně potřebuje Šrubka, měly by se řešit
Google Drive, Wiki, kalendáře. Bude to 9. 4., příští poradu,
mezi 20-21.

DISKUZE
Restíky
a) Údržbář – vyřešeno, skladník je Hynek
b) XY pomoc s dodávkou – poslali jsme jim smlouvu, ale nereagují.
Anička jim zavolá.
c) Kodex FR – probere se na poradě čtvrtek 2. 4.
d) Dárci na web – Anička hodila tabulku dárců do sdílený složky, všichni
to mají omrknout jestli tam někdo nechybí. Na webu zatím nebudou
viset u lidí částky – jestli ano nebo ne, to se rozhodne na schůzce o
kodexu FR. Anička napíše mail všem, aby na to koukli.
e) Nová porada ohledně klientů – naplánuje se po poradě, bude
v restících.
f) Dodělat evidenčáky – v procesu
g) Drsní klienti – proč nejezdí na víkendovky?
V současnosti je nabídka naplněná.
h) Mikroporada ohledně polodrsných akcí – vyřeší se na
příští porádce o klientech.
i) Rozeslat přihlašování na tábor – Bára rozeslala předpřihlašování,
spousta klientů se lekla toho, že tam byly zmíněny nějaký hranice, že
se na ně ne vždycky dostane atd... Určitě je převis přihlášek.
j) Vozíky, co s nima? 6 vozíků plánujeme postrádat.
Diskuze
a)
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