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Účast: Marta, Lenka, Anička, Bětka

>> KOLEČKO

Marta
 Chce to vymyslet, co dělat s restíkama, které nikdo neplní, asi dořešit na strat. 

plánování
 Do kolečka nic nemá, vše si nechá na témata
 Sešla se s Richardem

Anička
 Rozesílala pozvánky na promítání
 Trochu rozladěná z toho, že si J.H. řeší některé věci s klienty sám, bez porady s 

koo klientů (slíbil H. účast na drsné víkendovce, přitom je převis stávajících 
drsňáků a neví se, zda zbyde místo apod.)

 Termíny víkendovek se dozvěděla jakoby mimochodem na promítačce, žádnou 
oficiální cestou, což taky není uplně cajk

 Řešení nováčků

Bětka
 Poslala jsem info mail
 Neodpovídá mi M.G. na zprávy
 Měla schůzku s novým asistentem
 Psali z Vlčkovic, jestli chceme dělat TB, ale asi přehodnotit, zda nepomůžeme 

jinde, co u Honzíka R.? 
 Bude supervize v Malém Edenu
 Co dodávka? Byla na servisu po té bouračce? 
 Chtěla by uspořádat nějakou besedu, nábor nových asistentů

Lenka
 Sešla se s Deakem
 Musí si projít celou složku FR a ještě bude chtít poradit od Deaka nějaký věci
 Bavili se o aukci a řešili merch



 Deak udělá aukci, do konce září bude termín
 Bazárek chce zastřešit on
 Merch - přidělat něco? Opakovat? Něco nového? Ponožky!!! Diář??
 Potřebuje si vytvořit strategii pro FR

Jakub - v nepřítomnosti
 Omlouvá se, že nebyl na promítku
 Nahodí fotky z táborů
 Nový Eden - dělá tam provozáka Matyáš J. a Kájka P.
 Pracuje na výročce - do konce listopadu
 Novej web mobilní řeší, asi na to vyčlenit nějaké peníze

Zuzka
 Zmínila, že organizace promítka nebyla úplně ideální
 Pozvat na strat plánování hosta? 
 Byla na schůzce s Malým Edenem, nepůjde o žádnou rychlou předávku, chtěj v 

říjnu otevřít. Takže zatím není moc, co řešit, pobavíme se na strat. plánování.
 Návrh na pořešení druhé vlny Covidu

>> TÉMÁTKA

Akcař
 Adam by mohl akcovat do konce roku, pokud bude říjnová víkendovka, tak se to 

tam naučí

Zpětná vazba k promítku
 Fotky byly přeházený
 Trochu zmatek v organizaci 

 Byť se na poradě všechno vyřešilo napsaly se instrukce, tak to neproběhlo
úplně hladce, na poslední chvíli se řešil dovoz věci, odvoz věcí, nebyl 
mikrofon, zvládlo se to i bez něj, ale domluvili jsme se, že bude

 Trochu mrzení, že jsme vybírali termín podle toho aby mohli všichni z PS, 
bylo to narychlo, což ne všichni asistenti ocenili. A přitom nakonec všichni 
z PS nebyli (Jakub)

Matěj G. moc nekomunikuje :(
 Neodepisuje Bětce na SMS (třeba až s 2 denním zpožděním)
 Nenahlašuje koordinátorům, kdy budou Humry (spíš to z něj Bětka doluje)

Dodávka



 Budeme půjčovat do terénu? - Odpověď: Budeme individuálně posuzovat. 
Obecně asi radši ne, ale např. Jarce to přece půjčíme. 

 U neziskovek je to také na individuálním uvážení. Komu ji půjčíme. A za kolik 
taky individuálně. (Např. Asistenci to půjčíme přece)

Co korona
 Předpokládáme, že se zpřísní pravidla
 Aktuálně musí být v uzavřených prostorách roušky a my nejsme schopni to 

dodržet - za takových okolností 
 Drsná víkendovka

 Spíš zrušená, jestli si budou chtít jet na vlastní zodpovědnost na chatu, ať 
si klidně jedou - Anička to zavolá Vrtuli

 Rapovací víkendovka
 Naplánovat variantu jednodenní akce
 14 dní před akcí jim dáme vědět, jestli teda bude jednodenní akce, nebo 

víkendovka
 Obecně jsme se domluvili, že se situace definitivně  vyhodnotí vždy 14 dní před 

plánovanou akcí
 Termíny víkendovek za daných okolností nakonec nehoří, Anička to klientům 

vysvětlí - Adam vytvoří termíny jednodenních akcí

Bazárek
 Pořešíme příště
 Marta mluvila s Hynkem, kdyby se chtěl účastnit pořádání ozvláštnění bazárku 

(což Hynek možná chce)
 Lenka bude dohlížet na Deaka, aby ta organizace proběhla

Info ke strategickému plánování
 Pracujeme fakt celé dny
 Navazuje na to volno v pondělí, návrh na výlet
 V pátek večer pojedem dodávkou
 Zabývat se jednotlivýma pozicema
 Vize do budoucna
 Popovídat si o Malém Edenu 
 Bárak
 PR a lidské zdroje
 Mobilní web - kolik jsme ochotni do toho dát 
 Merch


