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7/2014  8.1.2014  

  

  

Přítomni po funkcích: všichni  

Přítomni jmenovitě: všichni Termíny 
z minulých porad:  

Bod  Termín  Úkol  Zodpovídá  

R2/1    Dokončení tabulky dárců  FR  

R3/1    Oprava agregátu  BÜ  

4.2/1  20.11.2013  Dlouhodobý plán co s lidmi z ústavů  KK  

4.1/2  20.11.2013  Rozvaha Rambaru  RB  

R1/3  31.12.2013  Projednání pojištění odpovědnosti na 

tábory s p. S.  

PO  

4.2/2  

(3/3)  

03/2014  Revize rozhodnutí o údržbáři z PV 

3/2013  

PO  

4.4/1  

(3/3)  

1.1.2014  Zveřejnění zápisů z porad  Ř  

4.8/1  

(3/3)  

31.12.2013  Obvolat klienty, kteří neodpověděli na 

dotazník  

KK  

4.1/3  4.12.2013  Vyřešení databáze klientů a 

evidenčních listů  

BÜ, KK  

4.2/3  4.12.2013  Sekce účetnictví na web  BÜ, PR  

        

  

1. REPORTY  

S1. Ředitelství, provoz  

• agregát -- už se pohlo, je třeba odeslat s popisem závady  

• zooterapeuti -- máme smlouvu  

• odměny za 2013 -- vyplatit těm kdo si psali výkaz  

• 20.1. schůzka s pí K.  

• smlouva pro dodávku, je třeba přepsat  

• přišly zlatý cetky z lotranda a zubejdy  

• SozialMarie  

• J. R. napsala majiteli Messengeru, v březnu se sejdou s FR  

• Žižkostel – viz níže  

  

S2. Fundraising  

a) Crazy tomato pošlou 11700 Kč  

b) Nějakej crowdsourcingovej server na cestování  

S3. Propaganda  

a) web se zasekl, nevyšel webař, K. H. to dělat nechce --> hledá se webař  

b) hledat někoho, komu se bude hodit zkušenost vytváření webu, případně zaplatit  
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c) koupě domény ? ramus.tv je volná, ramus.cz má nějaká ženská (?)  

d) hynkovi se nepovedlo zapsat hodiny  

e) vyšel článek o nás na protisedi.cz (zmínilo se tam 50 000 Kč od ČMSS)  

f) vyšla výročka 2012  
  

S4. Koordinátor asistentů  

a) pouze promítání příští pátek  

S5. Koordinátor klientů  

a) Rozeslání výročky atd., samé pozitivní ohlasy  

b) Bára nestíhá vyplňovat databázi evidenčníma listama  

c) ústavy se proberou příště  

d) Bára chce rozjet projekt brigádky  

e) Ondřej chce místo KK dělat tu dílnu  

a. Chce požádat SHOPtet, aby udělali ramus e-shop  

S6. Humr  

a) CHYBÍ ASISTENTI na leden  

S7. Dodávky  

a) Dodyna půjde na technickou, nesvítí jedna brzdovka, ztrácí se fridex  

b) Tlaky na půjčování do zahraničí, havarijní pojištění by stálo 18 000 Kč  

c) Je třeba vyřešit spolurádi  

d) Honza by zrušil pronájem s řidičem  

e) Honza má kancelář, nabídka garáže v okolí (zatím 1700/měsíc)  

S8. Rambar  

a)   

S9. Koordinátor akcí  

a) Tábořiště Rozrazilu – byla Bára, nelíbilo se jí moc, je to malý, hned vedle je vesnice, 
z tábořiště jsou vidět baráky  řeší úderná skupinka  

b) Jítě se nechce dělat hra po Praze, většinou je totiž málo klientů  

c) Nezamyslela se nad systémem víkendovek  

S10. První tábor  

a) Anča dostala od t. 2000 Kč  

b) Čeká se až Jíťa oznámí termín tábora  

2. ÚKOLY ŘEŠENÉ NA PŘEDCHOZÍCH PORADÁCH  

3. NOVÉ ÚKOLY   

4.1/7 musí se urgovat psaní reportů z akcí!  
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4.2/7 anči brácha se podívá na agregát // anča volá dnes  

4.3/7 úderné skupinky  

- Benefice: Hynek, dál všichni kromě Matouše a Honzy Hány, Maruška v závorce  

- Dodávka : Honza Hána, Matouš Glanc, Honza Rudolf  

- Víkendovky: Jitka, Matouš, Anička, Maruška, Bára, (Honzik)  

4.4/7 Jinejeviste.cz: Hynek řeší  

  

4.5/7 Žižkostel  

4.6/7 Asistent FR - - Matouš vyhlásí výběrový ř  

4.7/7 Uděláme ramaton!   

  

Příští porada vedení se uskuteční xxx v ???.  

  

Zapsal: Jiří Richter  

  

 Zkratky  

Ř  Ředitel  
KK  Koordinátor klientů  
KA  Koordinátor asistentů  
PR  Propaganda  
FR  Fundraising  
BÜ  Byrokrat  
HM  Humr  
DO  Dodávky  
AK  Akce  
PO  Porada  


