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Online porada

Účast: Marta, Zuzka, Kubánec, Matěj Goldi, Anička, Bětka, Adam, Lenka

>> RESTÍKY
Marta nás vítá v online světě
Covid a Ramus - rušíme po dobu nouzového stavu všechny akce, nejsme schopni dělat
akce v 6 lidech, dle aktuálního nařízení
Rekapitulujeme úkoly a restíky ze strateg plánování (poznámky o plnění jsou vidět v 
samotné tabulce), z toho, co hoří se stane téma
Probíráme restík dobrovolníci z gymnázia nad Aleji - tip pro koo, že se daj dobře shánět
takhle asistenti (po vzoru Sester v sukni)

>> KOLEČKO

Zuzka: Řešila DPP, sešla se Jirkou R. Byla se kouknout do nějakého skladu skrze 
Cestu na půl cesty, tak jestli by to nebylo téma i pro Ramus, že by měl výhledově sklad 
jinde.

Kubánec: Dělal letáčky Mumr a na sraz asistentů. Dělá profily Ratlíka a Vrtule. Asi na 
webu bude jen jako kontaktní osoba Ratlík. Řešil Eden, pobavíme se v témátku. Pobavit
se o FB v onlajně, ale asi je to mtvý.

Matěj: Nemá do čeho píchnout, prostě teď nic humrovýho nebude. Sorko, že jsem 
nebyl na strateg plánování.

Adam: Asi neni nic, co bych do konce roku řešil. Až bude nějaká naděje, že nějaký z 
termínů bude moct být, tak budu akční. Datumy bychom nechaly na webu a prostě 
uvidíme. Do 3. Listopadu oficiálně rušíme a budeme sledovat vývoj. 

Bětka: Zařidila asistentské setkání, bylo trochu hektická ta změna místa,  Bylo fajn, že 
byli skoro všichni z PS, prima, jak to vedla Marta. Byl požadavek na všechny fotky, co 
se nevešli na web, na extra drive. Supervize. S novými aisistenty se teď nevídám.

Lenka: Už jsem na webu. Kdy chcete prezentaci o darech, online? Kdy uděláme online 
aukci fotek? Co první týden v prosinci? Souhlasíme. Pohlídá si, aby se to všechno stihlo
pak předat/poslat do Vánoc. Benefiční akce: zrušenej bazárek, Ramaton, ale v Unicredit



bank to letos bude sbírkovou akci dělat zas. Řeší merch: ponožky (můžeme mít 
jakýkoliv design), minimální počet 150 ks. Cca 90,- (včetně origo visačky). 
Nakontaktovala dva zhotovitele. Buď nás design, ale jen jeden, nebo jejich motivy a mít 
větší výběr a víc variant. Lenka dodá detaily.
Roušky: jaké druhy, ale asi si to Lenka vyřeší. Zobáčkové. Cca 50,-
Jaký je odbyt merche. Do diskuze, jak ho prodávat? 

RatlíkVrtule: Byla párty drsnej Démon. Bylo to super (těžký dělat tyhle věci anticovid).

Marta: Svolala členskou schůzi, ale bohužel to nedopadne asi no. Respektive online to 
bude. Řešila počítač, Vybrala od týpka na nyxu HP, kde bude účetnictví. Léně jsem 
udělala přístup do FIO banky. A musím pořešit online platby kartou.

Anička: Rozeslala info mail, koordinovala nahlašování na akce. Proběhl ale jen drsnej 
Démon, víc nebude. 

>> TÉMÁTKA

Supervize
 Bětka hodnotí: měla jsem obavu, že o to nebude zájem, ale bylo to moc prima, 

lidi přišli. MH by uvítal, aby to bylo častěji. Kurz ohledně sexuání výchovy. 
Nabídnout to asistentům, jako způsob vzdělávání. Udělá na drive zápis ze 
supervize. Zjistim od Dana možnosti vzdělávání/workshopů.

 Anička: Trochu víc specifikovat na příští poradě témata agrese klientů, jak si ty 
informace efektivně předávat, stanovit si hranici, za kterou, už nejsme schopni jít.
Kritérie pro přijetí do Ramusu.  

 Zuzka: bylo to fajn, ale ať máme výstup a někam nás to posune.
 Ratlík: Kvituje kurzy, online vzdělávání asistentů.

Akce
 Dokud je nouzový stav, Ramus neni. A pak budeme informovat. 
 Uděláme tabulku pro klioše, obráceně, než to bylo při první vlně. Chci něco 

podniknout, napíše kámoš kdy, a třeba se k němu připíše asistent.



Malý Eden
 Cesta ven dluží prachy a neví, co bude dál. Dlužej třeba 100K, který nemaj z 

čeho splatit a jak to vyřešit. Kdyby to pustili, chtěli bychom se do toho pouštět? I 
s vidinou, že to bude zavřené a my si to budeme dávat tou dobou dokupy? Zuzka
bych nechtěla prošvihnout moment, kdy to bude muset Cesta ven pouštět. Chce 
s nimi zůstat v kontaktu. Marta se přiklání k optimistickému scénáři. Ratlík by se 
nebránil udělat klidně teď a zatlačit na to, klidně za ně něco zaplatit. Kubánec 
zminuje, že by se neplatily dluhy, ale šlo by o peníze za zavedenej podnik. 
Odkup konceptu. Šlo by o částky v řádu desítek tisíc. Lenka navrhuje zaplatit za 
ně dlužný nájem - postoupila by se pohledávka Ramusu. Ale primárně musí 
cesta ven zajít na městskou část. Spíš jim třeba jednou měsíčně psát, jak to jde. 
Šrubka a Goldi jsou skeptici, teď se jim do ničeho takového v ta nejisté době 
nechce.

Gigabyt
 Zmatek v komunikaci. PS přesvědčena, že Gigabyt je mrtvej, Kartin a Bára na 

asistentském setkání řikali něco jiného. Ratlík zjistí všechny informace ohledně 
aktuálního stavu Gigáče a na příští velké poradě dá vědět, jak to dopadlo. Ratlík 
by chtěl ještě zkusit jednu výzvu, nenechat Gigabyt umřít bez posledního pokusu
o záchranu.

Fotky na drivu
 Zuzka myslí, že je to riskantní. Kubovi se to nechce dělat, je to práce navíc. Ať si 

to asistenti posílají sami. Řešení: Asistentům, kteří se účastnili dané akce se 
pošle odkaz na složku na drivu, kam můžou fotky z dané akce naházet. 


