
ZÁPIS  

z porady vedení o.s. Ramus 

15/2014 23.4.2014 

Přítomni: všichni 

Tabulka úkolů je přesunuta na Trello, sekce Porady   

 

1. REPORTY 

1. Ředitelství, provoz 

a) Pojištění odpovědnosti na tábory – možnost je, stojí to nějaký peníze (cca za 3500 

ročně bychom mohli mít pojištěnýho každýho na táboře/víkendovkách), Česká rada 

dětí a mládeže by to teoreticky i mohla zaplatit, je třeba poradit se nad podmínkama 

b) Ozval se majitel M, jestli nechceme nějaký auto... 

2. Fundraising / roadtripy 
a) Matouš oficiálně dokončil předání funkce FR Aničce, ta už je jedinou FR Ramusu. 

b) Je stanovený datum letního roadtripu (7.-13.7.), klienti už to ví. Šéfem projektu roadtripy je 

odteď Honza Rudolf.  

3. Propaganda 
a) Řeší se web, na nový doméně je teď starej web. Musí se pořešit maily, přeposílání. 

K přehození se udělá video. 

b) Z webu zmizelo logo Divokejch hus a objevila se tam firma EOX 

c) Hynek se sešel s lidma z mental power 

d) Plastovej stan od Báry levně? Pobavíme se o nákupu baru. 

4. Koordinátor asistentů 

a) Asi nic. 

5. Koordinátor klientů 

a) Přihlášky na tábor se rozeslaly, 30 zájemců, proto bude možná červencový kratší výlet 

6. Humr 
a) Z důvodu nedostatku asistentů bude teď mín humrů – dva měsíčně – do prázdnin  měli by 

se nabírat noví asistenti! 

7. Dodávky 

a) Sponzorskej dar olej, nezvládáme mejlovou komunikaci s dárcem.  

S8. Rambar 

a) 10.5. bude bazar Míši Grimm, měl by tam být Rambar i s logem 

S9. Koordinátor akcí 
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a) JíŤa na víkend jede 

b) Po víkendovce se rovnou rozešle dotazník zaklikávací na všechny akce všem 

asistentům 

S10. Drsný akce 

b) Na drsný víkendovce jsme utužili vztahy s Kostečkou 

S11. Sbor 

a) Bude třetí zkouška sboru, všichni se učí zpívat, nastavují se pravidla. 

2. DISKUZE 
Ramram: 

- Hynek řiká, že na webu by měla bejt sekce finance, kterou by měli spravovat 

Honzik Jiří Anička. 

Na co potřebujeme peníze? (Proúčtování věcí dárcům) 

- Čeká nás stěhování skladu, zjistí se věci který je potřeba nahradit1. Rekonstrukce 

novýho skladu. 

- Hynek chce koupit ten plastovej stan na rambar, cca 15000.2 

Anička vykáže minulé dary. 

 

Reorganizace provozní skupiny: 

- Hierarchizace, vyšší management by se měl zodpovídat valné hromadě. 

Odsouhlasili jsme vyšší management v rozsahu 7 lidí. Na schůze můžou chodit 

asistenti bez ohlášení. 

- Jak pořešit valnou hromadu? 

Je potřeba rychle sehnat supervizora.
3
 

 

Logo: 
pfuuuuuuuuuuuuu….. 

Logo bylo představeno, hlasovali jsme 6:1:1.  

Text má projít korekturou přes email? 7:1:0. 

                                                 
1 Revize skladu!!! Má na starosti Jíťa. Zapojit kluky co byli na fénixpárty. 
2 Stan vybere / koupí Hynek s Bárou 
3 Maru – co nejrychleji dořešit. 


