
ZÁPIS  

z porady vedení o.s. Ramus 

18/2014 10.6.2014 

Přítomni: všichni kromě Maru, nově Thea 

Tabulka úkolů je přesunuta na Trello, sekce Porady  

  

1. REPORTY 

1. Ředitelství, provoz 

a) Thea převzala humr, je potřeba jí zařídit mail a přístup 

do výkazu 

b) Od příště jsme v kanclu, juhú 

c) Příště nebude Honzík 

d) Supervize – třikrát ročně? 

e) Byla akční porada (akce) 

f) Bude aplikace ztráty nálezy – na webu? Zvlášť? 

g) V červenci srpnu nebudou porady 

2. Fundraising / roadtripy 
a) Rozeslaný newslettery (novej vzhled, pozvánky ramaton, střelák) 

b) Hájek-Reklama: oprava dodávky 

c) Dostali jsme dar z charitativního bazárku v Luženičkách 

d) Měli bychom se zamyslet nad systémem partnerských log na 

stránkách 

e) Darovací smlouva charitativní bazar: účel, peníze jdou na 

týpko, Fiskarsky, táborový věci, zbytek na provoz 

3. Propaganda 
a) Máme novej stan 

b) Máme spravenej agregát 

4. Koordinátor asistentů 
a) není 

5. Koordinátor klientů 
a) Nakupená práce, kvůli škole 

b) Bára se sešla s novými klienty, na letošní tábory nejedou, ale 

jinak pojedou 

c) Rodiče chválí stránky a video 

6. Humr 

7. Dodávka 

a) Dodávka je v opravě, špatný brzdy 

S8. Rambar 

a) byl bazárek, je to dobrý 
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S9. Koordinátor akcí 

a) Hoří nákup týpka 

b) Hoří asistenti 

c) Na drsnej tábor chybí asistenti 

d) Jíťa neřeší ještě červenec tábor!!! 

 

S10. Drsný akce 

a) Rozeslaný maily na drsný akce, drsnej tábor 

S11. Sbor 

S12. Dílna 

S13. IT sekce 

a)  

 

2. DISKUZE 
SUPERVIZE: 

Co očekáváme od supervize? 

- Řešení týmu, ne klientů 

- Předejití vyhoření 

- Pochopení práce ostatních 

- Pochopení přístupu týmu 

- Zefektivnění práce 

- Náhled zvenku 

- Poskytnutí jiný atmosféry (prostředí), kde budeme moct bejt 

upřímný 

- Zjistit, jestli jsme v takový fázi, kdy bychom se mohli 

skutečně profesionalizovat, jestli jsme připraveni brát Ramus 

jako práci, vyjasnění priorit a motivací 

- Jsme spokojeni s tim co děláme? S vlastní prací i s prací 

ostatních. 

- Chceme mít možnost říct „..., ty jsi idiot“ 

Crazy ideas 

- Pronajmout byt, udělat chráněný bydlení (Anička) 


