Zápis PPS 046
9. 12. 2015
Účastníci: Hynek Trojánek, Jan Rudolf, Marie Palečková, Jirka
Richter, Jitka Svobodová, Bára Aunická, Jiří Hovorka
Restíky původní
 Kamarád s pojištěním -- je to v procesu, ozve se do konce
roku
 Zoot -> předalo se Nikče
Nové restíky
 poslat fakturu XY – nezaplacení říjnové víkendovky (Jiří)
 Jitka se zeptá na servisy
 Do 23. dá Marta vědět, jak to bude s asistentama a
klientama na skautskou akci
 Honza pošle strategický plánování Nikče a Štěpánovi, a že
Jíťa už nedělá akce
 Zamluvit Budoár
 Do konce roku poslat asistentům info o drsnovíkendovce
Kolečko




Honzík
 řešil Štěpána, hru po Praze, strategický plánování a
rozpočet
 rozeslán zvací mail na strategický plánování, ještě je
potřeba se doptat drsňáků a humráků
Hynek
 Hra po Praze platí, je 23. ledna
 Zrušená sekce půjčovna na webu, je tam teď jen
dodávka, která se zviditelnila
 Na webu je logo Zkušebny Praha - za to budou mít ve
svých zkušebnách plakát na dodávku, 1. 3. si řekneme,
nakolik se to vyplatilo
 DMA Praha nám dali 10 000 Kč za reklamu v knížce a na
webu, Hynek Štětka za sazbu nic nechce, Max dělal
ilustrace, kniha už je vytištěná





Bára


na víkendovku je asi o 5 klientů větší zájem než místo
(17)
březnová víkendovka by měla být větší, protože přes
zimu teď nebude nic, tak aby se všichni dostali
individuální plány: s Jíťou si udělaly předplán, co
všechno zjistit, docela se to už rýsuje...





Maru




po prosincový víkendovce nebude hospoda vzhledem k
párty 12.12.

Jitka




ještě není dořešeno, kolik by koho měla knížka
stát

Vyhodnocuje pozici koordinátora akcí jako zbytečnou,
ztrácí nadobro jakoukoli pozici týkající se akcí,
jemné akce vede Martička

Jiří





dostali jsme nabídku být na webu pujcovnydodavek.cz
oprava dodávky stála jen 1500 (odhad byl až 15000)
Jirka H


Debata
RANDOM


Kdykoliv komukoliv přijde info o nějaký akci, která neni v
kalendáři, tak to přepošle Hynkovi, aby to přidal do
kalendáře

ROZPOČET




Na začátku r. 2015 jsme měli 118000, na začátku r. 2016 by
to mohlo být až 140000
Každý měsíc bude Jiří R kontrolovat peněženky (provozní,
víkendovková, rambaří, dodávková) a zapisovat
Provozní náklady jsou 170000 za 2015, takže pro udržení
stavu je tuhle částku potřeba vyfundraisovat i v r. 2016

