ZÁPIS / 34
z porady provozní skupiny Ramus
35/2015

16.4.2015

Přítomni: Honza Jíťa Jiří Maru Hynek Bára

REPORTY
1. ŘEDITELSTVÍ, PROVOZ

a) Bude končit další účetní rok veřejný sbírky
b) Dostali jsme nabídku na podporu od právní kanceláře, jednak
finanční, jednak právní pomoc
c) Jsme trochu na štíru s penězma, disponibilních teď máme kolem
30 000 Kč (několik posledních víkendovek bylo v mínusu,
conaplat stálo peníze, velký opravy na dodávce)
2. FUNDRAISING / ROADTRIPY

a) Proběhla FRPR schůzka, řešil/vyřešil se koncept kampaně pro
individuální dárce
3. PROPAGANDA

a)
4. KOORDINÁTOR ASISTENTŮ

a) Spousta novejch lidí na víkendovce, jedna asistentka z akce
Začni s neziskovkou
b) Spam – uzavíráme, dál už to nebudeme řešit, poslední mail měl
cca 60% open rate
c) Bude benefiční Psáryfest, máme nabídku na účast
5. KOORDINÁTOR KLIENTŮ

a) Proběhla mikroporada o klientech – kdo kam bude jezdit (drsný
jemný)
b) Dostali jsme žádost o zlevněný tábor – Jitka s Bárou pořeší
6. HUMR

a)
7. DODÁVKA

a) Opravená, oprava stála 27 000 Kč
8. RAMBAR

a) Rambar bude na Ramatonu
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9. KOORDINÁTOR AKCÍ

a) Sestry v sukni chtějí poradit jak se co dělá – sraz
b) Kvůli svatbě musíme přehodit plánovací víkend
c) Založená složka na drajvu ohledně vyúčtování víkendovek
d) Šůvy by se k nám rádi připojili na nějakou akci
e) Asistenti dostanou na výběr z termínů plánovací víkendovky,
Hynek to má na starosti
f) Od září bychom měli nějaké stornopoplatky – pravděpodobně 50%
(aby se pokryly náklady na asistenta) do 72 hodin od srazu
10. DRSNÝ AKCE

a)
11. SBOR
a)
12. DÍLNA

a)
13. IT SEKCE

a)

DISKUZE
Restíky
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Dárci na web – teď to visí na Hynkovi, udělá se do konce dubna
Evidenčáky – u aktivních klientů máme všechny evidenčáky zaznamenaný
Supervize – teď nemáme peníze
Roadtrip – Lopuch má v řešení
Stanovy – hotovo, musí se poslat na MV, pošle se do 26.4.
Výročka – nízká priorita
Mikroporada o dodávce – svolá Jiří na příští tejden
Darovací smlouva vozíky Asistence – vyřešeno
Hospoda pro asistenty v dubnu = čarodějnice
Hospoda pro asistenty v květnu = bude
DPP pro B. M. – udělá Jiří do příští porady

Diskuze
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