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Účast: Terka, Honzík, Zuzka, Bára, Maru, Kuba 
 

 

 
 
 
::RESTÍKY:: 
 
 

• Mercedes: na letošk už nepřijímají zájemce, ale během příštího roku bude výzva 
znova. Kája je s nimi v kontaktu a průběžně monitoruje situaci 

• XYkontaktován Jiříkem, domluveno, že až teď proběhne dodávka druhé várky dřeva, 
tak s Jiříkem vyřeší faktury atp. Zúčastnil by se toho i Deak (FR) nabídnout p. 
dárcovskou smlouvu 

 
:: KOLEČKO:: 

 

BÁRA 

• XY na HUMRech: proběhla schůzka, rozhodnutí - na HUMRy chodit nebude, 
viz zápis, Bára s Lenkou si s ním plánujou schůzku 

• Stornopoplatky za víkendovku: XYs poplatkem souhlasili, XY nereagoval, Bára 
ještě řeší postup 

• Na víkendovku je přihlášeno 9 klientů, je ještě potřeba několik z řad 
asistentstva  

• GB: bude fungovat do února, momentálně se tam shání 1-2 lidi (ideal 1 s 
postižením, jeden bez), zatím v Ramusích kruzích, 14.11. Schůzkla s klienty a 
rodiči, nová GB sestava by ráda aby Bára Au. dál plnila pozici komunikace s 
klienty/rodiči, je otázka, jestli je to z pohledu Ramusu ok. 

 Verdikt: Ramus je klidně pro, do toho února, pak se uvidíé 

• V sobotu jde Bára s Lucinkou referovat o Ramusu k Báře na školu 
• Kája J. by ráda chodila na porady Ramusu. 
• Na příští poradě bude reportovat shrnutí projektu GB 

 

ZUZKA 

• Potřebuje zařídit v bance možnost vkladu na účet 
• Pozor banka Fio zpoplatňuje výběry z mimobankomatů, upozorní  
• Změny na rejstříku ohledně KK udělá až bude mít od nové KK podklady, u 

sbírkového účtu už je Zuzka odpovědnou osobou 
• Dodávky: s Honzou Hánou Zuzka znovu komunikovala a dohodla jasný 

pravidla, jak je potřeba dělat záznamy o půjčování, v jaké podobě musí být 
smlouvy atp. Zatím po mejlu, domlouvají si schůzku 

• stará a nová účetní skrze Zuzku intenzivně komunikují aby vše bylo předáno a 
v pořádku 

• Pozastavujeme počet triček, protože se nechávají na vánoční večírek, kde 
asistenti/ky, co jeli na 4+ akce dostají za odměnu triko 

 



MARU 

• Schůzka HUMR, zápis na driveu 
• Dílna - XY vyřešen, budoucnost dílny bude řešena v druhý části 

 

JAKUB  
• Bazárek - na páteční závoz vybouchli asistenti, na Rambar 17.11. lidi jsou 

zajištěni 
 

TERKA 

• HUMRschůzka, právnická schůzka proběhly,  
• Zajištění zdravotníka na legend agce: Thea ne (Erasmus), Ondra (moc na 

legendové nejezdí), Marie by byla ochotná být zdravotníkem než si kurz udělá 
Olga (červen), ale dle Terky by bylo dobré jí na kurz přispět  

• Má kontakt na pani na Praze 3, kde čas od času dávaj za měnší nájemné 
bytová nebytové prostory (dílna? GB? Info předáno Olze a Marušce) 

 

HONZA 

• S KK se řeší datum setkání 
• Proběhla právnická schůzka- konzultace s Evou P. 

• Evidenčáky, přihlášky na tábory a akce, naše zodpovědnost za klienty 
• 18+ zodpovědnost po právní stránce nejde za námi 
• Bude potřeba upravit evidenčáky (Eva na tom pracuje) a obeznámit se 

vším rodiče a klienty: kdo se bude chtít akcí účastnit, bude muset mít 
podepsáno toto prohlášení (hlášení změny zdravotního stavu, 
obeznámení s formátem akcí a průběhem,ochrana osobních 
informací,souhlas s fotkama) 

• Pojištění odpovědnosti - jediná možnost je dělat to před kažkou akcí 
pro všechny asistenty, kteří se akce účastní zvlášť (unreal), je tedy 
potřeba asistenty s tímto faktem obeznámit a  říct jim, ať si to v případě, 
že jsou z toho nesví, zařídí 

• Eva deadline 20.11. 
• Vánoční večírek 22. 12. V Zázemí, kapela Bullerbyn potvrzena, budeme 

proplácet cesťák, kapelám se dají pivenky, řeší Káťa K. 
• Orientační rozpočet 5000,- 

 

:: DISKUZE:: 

 
DÍLNA 

• Proběhla revize cílů ze strategickýho plánování, Honzik s Maru se 7.11. Schází s 
Jiřím a řeší budoucnost dílny (možné scénáře) 

  
 


