Zápis PPS 039
15.09.2015
Účastníci: Hynek Trojánek, Jiří Richter, Barbora Aunická, Jan
Rudolf, Marie Palečková, Štěpán Lopuchovský, Nikola Syrovátková,
Anna Šrubařová, Jitka Svobodová

Debata - akce drsné a středně drsné
● Organizace
○ Štěpán
■ poměr asistentů/klientů supr, ale zoufale málo
kluků, hodně námahy bylo jen na dvou klucích, moc
vozíčkářů (= 8) => při takovymhle počtu je
potřeba rozhodně víc kluků
■ volnější forma (tzn. ne nějak jasně organizovaná)
lze max. při 25 lidech, tzn. Lopuch zavedl
skupinky (Nikča: ty lidem vadily) a tendoval k
jednotkám konkrétní asistent + konkrétní klient.
Nad 25 lidí je potřeba striktní organizace jako
na legendárním táboře.
■ Lopuch - 40% času cca věnoval organizaci
(managementu lidí, řikání co maj dělat,
ujišťování se, že bude jídlo a dřevo). Nebylo to
nikdy jasně daný, ale určitě víc než minulej rok.
Nestalo se, že by se třeba hodinu čekalo na
jídlo.
■ Zpětná vazba na konci - většinu lidí ta
organizace úplně nenadchla. (Nikča: uprostřed
tábora proti Štěpánovi docela brojili, šlo to až
do negativní atmosféry - nikomu se totiž nic
nechtělo. Jednou to převzala Nikča a viděla, že
pracovat s tak nastavenou skupinou je dost
těžký.)
○ Hynek

■ Nemůžou za to odjezdy příjezdy? (Byly 4 vlny
odjezdů.) => některý lidi nahlásili odjezd až
během tábora. Bylo by fajn, kdyby to nahlásili
aspoň tejden před táborem.
○ Nikča
■ skupinky byly asi zbytečný, trochu to podlamovalo
drsnotábor, každej pak měl pocit že musí furt
něco dělat (Lopuch: asi sem to chtěl mít pod
totální kontrolou). Ty skupinky se stejně
nerespektovaly.
○ Další klienti - nevozíčkáři - to by bylo podle Štěpána
dobrý.

Debata - nové události
● Akce
○ Jíťa: Byla schůze. Návrh: zážitkové (“polodrsné”)
akce.
■ Štěpán: už v listopadu by mohli Štěpán s Nikčou
nějakou takovou udělat. Nechtějí si vzít na triko
ani jeden z nich sám to, co dělala loni Anička.
■ Maru: Tenhle návrh vznikl proto, aby byli
asistenti zase motivováni na drsný akce jezdit
(už to byla nuda).
■ Štěpán: spíš by šlo o transformaci stávajících
drsných akcí, ne nový polodrsný akce.
● Porada s asistenty = středa 23.9.2015
● Nové role → není dořešeno
○ Lopuch, Nikča - vedou drsné akce, na porady chodí
pouze pokud chtěji = mají co k řešení = po akcích
○ termíny akcí - není kdo by teď řešil - odkládá se,
pořeší se později
● Fundraising
○ Ozval se Jirka Hovorka. V ideálním případě by měl nový
fundraiser převzít funkci 1.listopadu.

Restíky
Kolečko
Ve čtvrtek 17.9. proběhne první porada kontrolní komise.
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