
 Schůze provozní skupiny Ramusu 053 
     14. 4. 2016 

Účastníci: Marie Palečková, Jiří Richter, Honza Rudolf, Bára 

Aunická, Jitka Svobodová, Marta Píchová, Honza Hána 

Hosté: R. V., V. Š. 

 

Restíky původní 

 Komunikace s XY na FB: NEstalo se 

 Právník: neozval se, Jíťa se mu neozvala 

 Místo na tábůrek: Ve vile valile by to šlo, ale asi by 

nestačila kapacitou => tj. Nejede se do vily, možnost je 

Matyášova chata. Bude to do konce dubna. 

 Dílna: první parta je na světě 

 Malá dodávka: do konce týdne bude na webu JIŘÍ 

 Marta má napsat do manuálu víkendovek, že se má pokaždé 

dívat jestli je na místě víkendovky voda záchod eletrika 

 Bára - metodika na výběr klientů do gigabytu: ještě není. 

Nové restíky 

  

  

Kolečko 

 

 Jiří 

 Dodávka už má technickou 

 Dodělaný transparentni.ramus.je leden-březen 

 Pokladny: 32000 hlavní, 6000 dodávka, 40000 účet, 

13000 sbírka, pár tisíc rambar 

 Marta 

 Plánovala dubnovou megavíkendovku, ještě zbývá dořešit 

okruh 

 Hynek 

 1.5. Rambar na studentským majálesu 

 Řešil FR kampaň 

 Předělává web, všichni ať se na to kouknou a 

zkontrolujou jestli jejich sekce se nemá nějak 

aktualizovat - HYNEK pošle mail 

  



 Honza R. 

 Řešil pojištění, máme 50% slevu 

 Jirka Hovorka 

 M. P.,  je v nějaký komunitě, pošlou nám 10000. 

 Poslal knížky dárcům konečně 

 Givt -- je potřeba to nějak pořešit. Jirka si myslí, 

že je škoda se na to vysrat. Pošle to Marušce, Báře, 

Hynkovi. 

 Jsme ve žvejkačkách Charity Gums, peníze z toho budou 

někdy v létě 2017. 

 Bára Au 

 2 schůzky s Jíťou a s Martou ohledně klientů 

 Řeší se Z. na víkendovku 

 Maru 

 Hezky se obsadila asistentsky víkendovka, ještě ale 

chybí 3 asistenti, jedou 2 noví asistenti 

 Vyřešit přihlašování na květnovku, MARUŠKA BUDE NA 

ROADTRIPU 

 Honza Hána 

 XY si chce pučit pípu, peníze nebo ne? 

 Jíťa 

 Gigabyt: O. B. se s Jíťou začíná paktovat ohledně 

gigabytu. 

 MUSÍ se udělat právní rozbor toho, jestli je 

vůbec možný pro nás provozovat respitní službu 

 MUSÍ se udělat metodika výběru klientů a provozu 

bytu 

 MUSÍ se rozmyslet, jak se tam budou řešit finance 

 MUSÍ se najít byt 

Debata 

 Pojištění odpovědnosti 

o Je to na pojištění Ramusu vůči klientům a třetím 

stranám. 

o Honza zajistí smlouvu, Jiří ji pošle právničkám 

 Týpijovky 

o Rozrazil má představu, že chce naše týpijovky? Zjistit 

od Rozrazilu, jestli tam jedou. 

 Ramaton 

o Praha povolila RAMATON v Hostivaři 

o Koncert není benefit pro Ramus, ale je v režii 

zkušeben 

o Honza musí zarezervovat hospodu nad zkušebnama. 

o Honza sepíše program a princip placení vstupenek na 

ramatonu a koncertu ve zkušebnách a pošle provozní 

skupině 

o Do dvou tejdnů pošlou všichni partnery Hynkovi. 



o Honza dá do 15.4. Vědět, kdy má Klíč uzávěrku 

o Hynek dá 15.4. hromadnej email, aby každej dal vědět s 

partnerama, bude tam i termín uzávěrky Klíče 

 FR kampaň 

o Připomínky: 

 Na shodkilo.cz návrhu teď vůbec není logo, moc 

žádná spojitost s ramusem ⇒ něco ve smyslu “tadle 
stránka je kampaň ramusu”, nebo tam dát něco jako 

na landing page, co bude ozřejmovat komu stránka 

patří atd 

 Hnusnej widget ⇒ udělat ho hezkej 
 Widget se jasně neobjeví potom, co si prohlídne 

člověk stránku 

 Praktikanti 

o R: proniknout do organizační stránky, hlavně koo 

asistentů a FR, ale i jiné oblasti, pokud by to šlo, 

tak pomoct PS 

o V: představa jet na víkendovku, ale i poznat 

background, pomoct s naplánováním víkendovky, hledáním 

míst, organizace benefičních akcí i klidně po praxi, 

nábory asistentů 

o Zpětná vazba pro provozní skupinu: via sdílenej google 

dokument 

o Kdo co může nabídnout? 

 Fundraiser: Pustit se společně do oslovování 

firem - dopis, vyplnit mezery v administrativě 

nebo si o nich povídat 

 Koordinace asistentů: teoretický povídání 

 Byrokrat a ředitel: teoretická po právní stránce 

a finanční, praktická asi nějaký rozpočtování, 

analyzování, jak řešíme komunikaci v rámci 

organizace, v rámci provozní skupiny atd. 

 Propaganda: lepení plakátů na Ramaton, 

správcování skladu :), co se týče PR tak schůzka 

i s Jirkou. Hynek si s praktikantama pošle mejl 

 Koordinace klientů: víkendovka, problematický 

dilemata s klientama 

 


