Zápis PPS 045
26. 11. 2015
Účastníci: Hynek Trojánek, Jan Rudolf, Marie Palečková, Jiří
Hovorka, Jirka Richter, Marta Píchová, Jan Hána, Jitka
Svobodová, Bára Aunická
Restíky původní
● Aktualizace k servisu – Jiří H. nic neproběhlo
● Zpětná vazba ke kalkulačce – proběhla
● Jíťa 12.12 akce – zařízeno
● Dotazník – Jíťa k tomu promluví ke kolečku
● Klíče – Jíťa zařídí 27.11.
● Adresy Ramaton – nesplněno
● Anička: Conaplat adresy – lidi po akci obepsala –
informovala o benefičáku a odkázala na stránky
Nové restíky
● Sekce dotazníků – se sejde, Jíťa svolá skupinu a důkladně
propracují postup, do 20.1.2016 BUDE 15 kvalitně
zpracovaných dotazníků
● Ramaton (H.H., H.T podají report)
Kolečko
● Honzík
o Hostel: nabídka už není aktuální, došlo ke změně
projektu a současná podoba pro nás není
● Honza Hána
o Dodávka jde 30.11. do servisu
o Ramaton 30.11. sraz k Ramatonu 2016 (Hynek, Honza
Hána, Jirka H ?, K + K) – dohodnou termín najisto, aby
Jirka H. mohla začít zajišťovat sponzory, loga,
teambuildingy firem,

● Hynek
o Na netu veškeré prosincové akce, zítra se stvoří
plakát na akci 12.12.
o Knížka: bude to částečně DIY (po vytisknutí několik
lidí údernou skupinu vazačů) – po kolečku se
dohodneme, jestli do knihy jdeme nebo ne
● Bára
o Individuální plány klientů:
● Maru
o Zoot – probereme po kolečku
● Jitka
o Dotazníky klientům – řeší Bára, Jitka, M. P. – místo
polostrukturovanho rozhovoru by data sbíraly pomocí
metody víc vizuální, z čeho se pak vytáhnou potřebný
údaje
o 15 lidí je podle Jitky reálné, minimálně se to zkusí ● Jiří
o Jsou vyřešený ztráty a nálezy, Jiří předá Báře
informace
o Máme 75000, 10000 půjde na dodávku
● Jirka H
o Zítra bychom se měli dozvědět, jestli se firma X bude
podílet na knize
o Proběhl bazárek, byl tam Rambar, vydělal asi 600 plus
zaplatil obě cesty do Domažlic, příští rok by to
chtělo jet dřív do Domažlic, už se tam po nich
sháněli.
o Klub fundraiserů -- Jirka se dozví něco o
o Bude schůzka Honza Jirka Hynek o individuálním
fundraisingu
Debata
KNIHA
● Zítra schůzka, Hynek se dozví všechno možný
● Tiskárna vyrobí papíry potiskne, pak možnost na Klinice to
vyrobit v Zinový dílně… zítra se uvidí, jestli je to
reálný.

AKCE 12.12.
Kapela Radost, křest knihy, Martin Chik blues band (500),
DJ Nahambě
Vstup doborovlnnej, 1700 zvukař
ZOOT
Zoot má sekci Dobro, kde jsou kolekce trik neziskovek, z
toho pak jde většina peněz neziskovce. Odsouhlasili jsme si, že
to prozkoumáme. Líbí se nám to.
Maruška napíše Jirkovi, Jirka ošéfuje s N.
DODÁVKA
Jak budeme pokračovat s dodávkou? Je nabíledni, že během
pár let budeme muset řešit novou.
Na víkendovce se probere mezi asistenty, kdo má kontakty na
servisy.

