
 Schůze provozní skupiny Ramusu 054 
     28. 4. 2016 

Účastníci: Marie Palečková, Jiří Richter, Honza Rudolf, Bára 

Aunická, Jitka Svobodová, Marta Píchová, Jirka Hovorka, Hynek 

Trojánek, Radek Pinkava 

 

Restíky původní 

 odpověď na FB -- konečně to mažem 

 Pojištění odpovědnosti -- visí na Jirkovi R 

 Začalo se přihlašování klientů na tábor → poslal se 

infomail, dořešuje se kam kdo pojede 

 Marta zapsala do manuálu víkendovek, že se má vždycky 

zkontrolovat voda wc elektřina 

 Inidividuální plány: Jíťa s Bárou se sešly a ujasnily si 

cíle. Zbytek viz diskuze > dále to bude rozebráno (Jíťa, 

Bára) 

 Gigabyt - proběhla schůzka (J. R., D. N.) 

 PR kampaň Ramatonu - PR článek poslán T. ze Zkušeben, 

vstupný vyřešený, na webu stopnito.cz funguje registrace, 

Hynek udělá událost na FB, plakáty budou za týden 

 Rozrazil nám odveze típijovky 

Kolečko 

 

 Jiří 

  

 Marta 

 Víkendovka: luxusní víkendovka, všechno fungovalo, ale 

rozsypal se rozpočet.  

 Hynek 

 Historicky nejvyšší počet lajků na fejsbuku? Za 

sdílení odkazu na novou dodávku. 

 S Martou se dával do kupy sklad, některý věci chybí. 

 Koupili jsme pár balení Charity gums 

 Honza R. 

  

 Jirka Hovorka 

  

 Bára Au 

  

 Maru 



 Každej se musí ozvat praktikantům za svoji dvojičku 

tým 

 3.-5.6. Bude asistentskej víkend -- žádnej vozejk 

 Jíťa 

 Gigabyt: začínaj shánět byty od 5+1, kolem 35K stojí 

6+1. Bude schůze po víkendu, kde se podívaj na byty. 

Vyjasní si co chtěj od ramusu, jakou roli by v tom 

ramus měl mít. 

Debata 

 Výjezdní porada 

o Pojede se k Martě do Žernosek, Honzík to zorganizuje 

 Individuální plány 

o Cílem by bylo zjistit, jak každej může fungovat ve 

větší skupině, jak každej klient může ve skupině 

pomoct 

o Např. výstupem by byla nějaká stálejší funkce na 

nějakejch akcích (např. někdo v kuchyni na tábůrku) 

o Reflektovat individuality klientů po nějakých akcích, 

protože jen tak z fleku o tom nejsou moc schopní 

mluvit, ale po akcích to funguje a může to z nich 

vycházet 

o Řešíme, jestli individuální plány nenabourají koncept 

toho, že v Ramusu si každej má najít svojí cestu ke 

každýmu 

o Řešíme, jakým způsobem se bude hlídat praxe 

individuálních plánů 

 RADEK 

o Chybí část kuchyňskýho inventáře, je potřeba to 

sehnat/koupit znova → koupí se to z peněz, který 

nabízí M. P. RADEK pošle HONZOVI seznam, co je potřeba 

koupit, Honza to zkoordinuje ještě s L. a s M.. S M to 

bude řešit Jirka H. 

 


