
Zápis PPS Ramusu 084 

24. 10. 2017 

 
Účast: Hynek, Marta, Terka, Míša, Honzík, Olga, Zuzka, Bára, 
Maru, Kuba 
 

::CO SE UDÁLO OD MINULE HLAVNĚ:: 

 

 
• zasedla členská schůze: na ní zvolen ředitel Honza Rudolf, padlo rozhodnutí, že 

zachováme KK: je to pět lidí, snažili jsme se sehnat lidi, co znají právo / finance / 
neziskový sektor, Tereza Svobodová - právo a nezisk, Jakub Kolda - právo, Lukáš 
Němec - ministerstvo vnitra / MEDEVAC, Lucie Shomaliová - FR Lékaři bez hranic, 
Kristýna Lojková - Ramaton, ekonomie, členská schůze se dále shodla, že Marie 
Palečková je místopředsedkyně a do konce roku bude vykonávat něco jako HR, do 
konce tohoto období zjistíme, je-li taková pozice potřeba 

• zprávy od Míši H. + Zuzky: říká, kde jsou karty a jak se půjčují, najíždíme na nový 
systém, který bude vědět, co přesně kdy a jak chybí, než-li brát cash, je lepší si vzít 
kartu a vybrat si, lépe evidovat a schraňovat peníze za dodávky 

 
 

 

::RESTÍKY:: 
 
 

• Výroční zpráva: bude na vánočním večírku 
• BOZP dílna: aktuálně neřešíme, řeší se jiný věci 
• Zaškolení Lenky na HUMRu:  
• Vizitky pro Deaka a Zuzku jsou 
• Strategie pro dodávku: viz kolečko 
• XY a dřevo v seznamech dárců: Deak dořeší, ale vypadá to, že spolupráce bude 

končit 
• Co bude na transparentni.ramus.je: něco vykazovat, vymyslí Hynek 
• Asi budeme shánět notebook na účetnictví 
• Je třeba napsat do manuálu víkendovek, že bydlení musí být na fakturu 

 
 
:: KOLEČKO:: 

 

OLGA 

• Proběhla víkendovka, kde Olga byla ještě v pozorovací roli, byla spoustu 
nových asistentů, pár organizačních failů, špatně delegované, ale vše dopadlo 
dobře, ale dá se zlepšit 

 

ZUZKA 

• Budou nově evidovaný pokladny 
• Nová platební karta 
• Sejde se s kontrolní komisí 
• BOZP - domlouvá paní 
• Cashflow - poslala grafy 



 

BÁRA 

• Projela evidenčáky, nejlépe pořešit někdy během víkendovky 
• Noví lidé: třeba probrat, jak s nimi pracovat 
• GB: bude se měnit osazenstvo, budou tam lidi do února, zpracovaný materiál 

výpovědí 
• Konkrétní problémy + Individuální potřeby klientů (diskuze) 
• Napsat rodičům, že jídlo je pro všechny 

 

HYNEK 

• Fotky z víkendovky online, fotky z táborů v procesu 
• Podpora Kliniky / Olga 
• Domlouvání video s HateFree 

 

KAČKA K. 
• Vánoční večírek chce plánovat, 22. Prosince by to šlo v Zázemí 

 

JAKUB  
• Hynek udělal plakát na dodynu 

• Zuzka domlouvá vybírání peněz s Léňou 

• Řeší dodávku, vypadá to dobře 

• Tichá aukce fotek, přemýšlí vymýšlí 
 

MARTA 

• Víkendovku si užila, vypadalo to náročné na organizaci, byl to pro všechny 
křest ohněm, všichni byli unavení 

• Měnily se počty klientů opět dost 
• Storno poplatky - vyžádat stoprocentně 

 

TEREZA 

• Spoustu nových asistentujících, uvidíme, jestli budou jezdit dál 

 
 
 

:: DISKUZE:: 

 
• Bude schůze ohledně právnických věcí 
• Od 1. Prosince budeme nově vykazovat 
• Dílna a klienti: Bára se domluví s Majdou ohledně rozhovorů s klienty, kteří v dílně 

pracují 

• Přihlašování na humry: je pro všechny? Není pro všechny? - přihlašování 
jen přes e-mail? Proběhne schůzka zainteresovaných. 

  
 

  
 


