Zápis PPS 042 – Nudný otec
14. 10. 2015
Přítomni: Jan Rudolf, Jiří Hovorka, Jiří Richter, Marta Píchová,
Bára Aunická, Míša Hrubínová, Marie Palečková, Hynek Trojánek,
Jitka Svobodová
Restíky
● Výročka – Hynek vytiskne na brigádku stávající podobu
výročky
● Předání fundraisingu – Jirka má polotovar mailu
● Zprovoznit zbytek vozíků – Jitka napíše email (kde je všech
těch 15 vozíků, co jsme dostali, kolik jich má madla a
kolik ne); 20.10.2015
● Zpětná vazba ke kalkulátoru víkendovek – dá Marta, pošle
Honzíkovi printscreen (srovnání kalkulace x reálné náklady)
● Vyřešit drajv Martě – Jiří 20.10.2015
● Vyřešit drajv Jirkovi – Jiří 20.10.2015
● Vyřešit mail Jirkovi – Jiří 20.10.2015
● Zjistit pitnou vodu na děčínským tábořišti – Jirka H
27.10.2015
● Nechat přidělat klíče od kanclu (pro Martu, Báru, Jirku –
dá mu Anča) – Jíťa 27.10.2015
Kolečko
● Jíťa
o Zjistí možnosti louky u Nových Hradů
o Minulej tejden zjišťovali místo někde na chatě u H. Š.
o Spousta míst od B. M., rozešle lidem, který by se
chtěli na místa podívat a zhodnotit (Míša Hrubín má
nějakou loučku u Valče)
o Zooterapeuti: na každou víkendovku by měl jezdit 1
zooterapeut
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o Víkendovky se řeší s Martou
Hynek
o JH, Míša Hrubín, Marta, Nikča, Lopuch mají mail ramusu
o Marta gmail – pořeší Hynek do 27.10.2015
o vydání deníků z táborů, ideálně je potřeba 20-30K
kapitál dopředu -> vytvoří pdfko, zkonzultuje se s JH
(další možnosti: …)
Maruška
o Na víkendovku je klasicky víc holek než kluků, bylo
pozdě přihlašování asistentů, potřeba dohodnout se
s Martou, co má být v infomejlu
Míša Hrubín
o Má za sebou první 3 humry, ráda využije prostor pro
řešení nesrovnalostí s provozákama
o Feedback: často náročné a málo asistentů – osvědčilo
se v minulých letech psát konkrétním asistentům, často
se nabalí.
Bára
o Drsný akce – řeší systém cirkulace klientů na drsných
a jemných akcích
▪ Zkusí taktiku přihlašování na drsný akce víc než
dva týdny dopředu
o Individuální plánování
Marta
o Začíná se orientovat v počítačových věcech, je potřeba
doladit mail a drajv
o Připravuje říjnovou víkendovku, byly 2 srazy
s organizátory, bude sraz s M., která bude pomáhat
o Marta je v kontaktu se skauty z Prahy 5, kterej má
dělat lednovou hru po Praze
Jiří
o Požadavek kontrolní komise na doplnění transparentního
účetnictví splněn
Jirka Hovorka
o Kodex fundraisingu: viz debata
o Sehnal člověka na pravidelný příkaz kilo měsíčně
o Byl na přednášce studentů marketingu, mohli bychom si
nechat vypracovat marketingový plán

o Dostal kontakt na člověka z XXu, který dává peníze
lidem s postižením
● Honza
o Nic
Debata
● Placení externí výpomoci
o Zaměstnanci si to napíšou na sebe a vyplatí
outsourcing sami
o Zaměstnanci hledají největší lowcost, ideálně sehnat
dobrovolníky.
● Kodex fundraisingu
o JH: Přejít na individuální fundraising, v současnosti
dostáváme 1840 Kč měsíčně od indivindi dárců
o Honza: Vytvořit nějakej materiál, kde by bylo sepsaný,
co maj potenciální dárci, resp. asistenti, kteří by
mohli znát nějaký dárce, DĚLAT.
o Hynek: Nastavit to tak, že POTŘEBUJEM TEĎ A TADY
peníze
o Honza: Jsme extrémně otevřený, transparentní,
nestydíme se za svoje výdaje, a malá pravidelná částka
nás může udržet v chodu (v závislosti na našem obratu)
o Jiří: Maruška by měla předat mailchimp knowledge
Jirkovi H
o Na první víkendovce, která bude, otestujem si na
vzorku asistentů plán, „co byste potřebovali za mail,
abyste svým kamarádům ventilovali stávající potřeby
Ramusu“ – Jirka H přijede na víkendovku
o Lidem, který pravidelně přispívaj, posílat nějaký
dárky, placky, trika, whatever...

