Organizační setkání skupiny RozLEŤSe,
11. 12. 2012, Lužánky Brno
Setkání zaměřeno na "nábor" nových brokerů + ujednocení/odsouhlasení pracovních skupin +
odsouhlasení ročního poplatku pro členy + odsouhlasení odměn pro pracanty v prac. skupinách
aj.
Odměna pro zájemce/příchozí na toto setkání 10 Brk.
14 zúčastněných:
1. Agika  Ágnes Mrlíková
2. Lena  Lenka Bláha Hlaváčová3. Lala  Lenka Janoušková
4. Petr  Petr Jandek
5. Papas  Pavel Jandek
6. vsab  Viktor Šabacký
7. brozkeff  Martin Malec
8. Pepa  Pepa Skřivánek
9. PETA_K  Petr Blažek
10. Terka  Tereza Vávrová
11. viva.silvie  Silvie Šabacká 12. Spiker  Jiří Havíř
přišly později:
13. Vojina
a
14. Alena Svobodová
15. bonusová, dvouletá Amálka :)
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Probraná témata
Pracovní skupiny
Skupina “Setkání”
Otázky k zamyšlení:
Mohlo by setkání vypadat jinak, aby se členové mohli zapojovat?
Jak často by měla setkání být? 1 měsíčně / 4x ročně?

Mohou se avizovat více dopředu? V létě ano, ale pokud se setkání koná v Lužánkách, tak to moc dobře
nejde (mají plný program a nemůžeme si termín moc vybírat).
Starají se: Terka, nově Pepa + náhodné zapojení iniciativy členů např. v létě Jiřinka a setkání u ní na
zahradě, Alena Svobodová a povídání o Srí Lance
Prostory:
● Dobrovolnické centrum v Lužánkách  zatím zdarma, příští rok jim skončí grant, takže do
budoucna kdoví. Termín setkání lze domlouvat max měsíc předem.
● Snad od příštího roku v Ořešíně k dispozici 50 m2 budova se zahradou (Jirka Havíř).
Odměna:
20 brků za setkání tj. asi 200 brků za rok
Závěr:
Setkání ANO, shoda na frekvenci jednou do měsíce, všechna setkání psát do kalendáře na webu a avizovat
členům mailem.
Setkání mohou mít různou náplň: hudební, film plus rozbor, přednášky na globální témata, divadlo pro děti,
zážitky z cest. Realizace otevřená všem členům.
Skupina “Broker”
Člen, který se stará o zasvěcení nových zájemců. Toto se děje ve dvou fázích  první schůzka informační,
druhá zaškolení do Cyclosu. Zároveň se o “své” členy nadále stará.
Odměna:
rozdělení vstupního poplatku 100 brků v poměru 75 brků broker, 5 brků administrace, 20 brků zůstává na
systémovém účtu.
Aktuální brokeři:
vsab, viva.silvie, terka, peta_k, hana.rej, agika, noví: brozkeff, spiker, kamila (je potřeba “zaškolit”)
Skupina “Administrace”
Starají se:
Pavel Jelínek (manžel keyi)  administrace kolem nově příchozích členů
viva.silvie  Kontakt se členy: zasílání osobních mailů všem členům skupiny s aktuálními inzeráty a
pozvánkami na různé akce
peta_k  zřízení a správa google skupiny rozletseclenove, přes kterou posíláme hromadné maily
keya  drobné administrativní práce např. kontrola a pořádek v tabulce členů
Odměna:
Pavel 5 brků ze vstupního poplatku, viva.silvie 400 brk/ rok, ostatní 25 brk / hodina práce
Otázky:
Vyhovuje vám zasílání osobních mailů s aktuálními inzeráty?
Nestačí posílat jen akce?
Je možné v Cyclosu využít RSS čtečku?
Závěr:
Maily považuje většina za přínosné, ale posílat je pravidelně každý týden vždy v úterý (členové si mohou v
pondělí zaktualizovat inzeráty).
Úkol:
Pozvánky od členů i na setkání RozLEŤSe určitě zařazovat také do kalendáře na webu (tento bude všem
členům přístupný a budou si moct akce vkládat sami).
Skupina “Web”
Má pro vás smysl, aby žil?

Shoda na tom, že musí žít především Kalendář akcí.
Starají se:
vsab, viva.silvie  obsah
spiker  administrátor
Odměna:
500 brk / člen skupiny / rok
Úkol:
Rozjet nový redakční systém, ve kterém lze text webu jednoduše editovat.
Vytvořit Kalendář akcí tak, aby jí mohli editovat všichni členové.
Vytvořit interní sekci (přístupná jen po přihlášení), kde bude možné zveřejňovat např. fotogalerie. A to tak,
aby fotografie a její komentáře mohli přidávat všichni členové.
Skupina “Administrace Cyclosu”
Starají se:
V současnosti jede Cyclos u kamaráda od vsab, ale ten není člen RozLEŤSe, čili nemá motivaci se o něj
dále starat.
Do budoucna spiker, brozkeff.
Úkol:
vsab a nový administrátor převedou Cyclos na komerční server. Odhad ceny minimálně 2.500, Kč =>
nutnost členských poplatků v korunách.
Odměna:
800 brk / člen skupiny / rok
Jádro
Malý tým, který drží záměr celé skupiny, “ví o všem”, plní tak také funkci kontroly, organizuje, rozdává
úkoly.
Tvoří jej:
Terka, Peta_k, Viva.silvie
Odměna:
100 brk / člen skupiny / rok
Úkol:
Projasnit agendy, které se dělají, aby o nich členové věděli a nestalo se to, že pokud někdo z jádra odejde,
ohrozí to další chod skupiny tj. dostat svou činnost do předatelné podoby.
Jádro se stará také o kontakt s veřejností
Kontaktuje nás český
rozhlas, česká televize a jiní zájemci o zakládání LETS skupiny, kteří se ptají na
knowhow.
Chceme být prezentování?
● vsab: Zní to lákavě, ale nikdy nevím, co by na nás mohly říct různé úřady, kdyby se o nás
dozvěděli. Myslím si, že ne, považuju za smysluplnější se rozšiřovat organicky.
● Terka: Přidávala jsem lidi, kteří se přihlásili přes Radiožurnál, ale teď nejsou nijak aktivní.
Smysluplnější mi přijde brát členy, kteří si nás sami najdou.
Starají se:
vsab  zatím mluvil s médii a prezentoval LETS na konferencích
viva.silvie  správa mailů, předávání knowhow dalším zájemcům (Praha  vznikla skupina kolem Jardy
Anděla, ale rozpadla se; zájem byl i v České Lípě, Olomouci, na Slovensku; zatím žádná nevím o žádné jiné
nebrněnské fungující skupině)

Závěr:
Média netřeba řešit, potencionálně nebezpečné.
Knowhow pro jiné zakládající skupiny určitě. Propojit více cyclos skupin po republice, aby mohli sdílet
zkušenosti a vychytávky v cyclosu.
Skupina pokladník
Nová funkce potřebná kvůli vybrání korun na financování serveru, na kterém poběží Cyclos.
Pokladník osobně vybírá poplatky v korunách, vede info o tom, kdo má platbu poplatků v pořádku.
Stará se:
Peta_k
Odměna:
200 brk za rok
Úkol:
Aby účetnictví bylo veřejně přístupné, zúčastnění se shodli na založení transparentního účtu u FIO.
Skupina fotograf
Tato skupina účastněnými zamítnuta a ponechána jako dobrovolná.
Každý člen, který na setkáních něco blejskne, vystaví fotografie sám na web.

Shrnutí odměn pracovních skupin
●

75 brků / nově přidaný člen  Broker  vsab, viva.silvie, terka, peta_k, hana.rej, agika, brozkeff,
spiker, kamila (odměňování ze vstupního poplatku tj. ze 100 brků 75 brků broker, 5 brků
administrace, 20 brků systémový účet)
● 20 brk / setkání = asi 200 brk / skupina / rok  Setkání skupina  Terka + Pepa
● 200 brk /člen skupiny / rok  Pokladník  Peta_K
● 25 brk/h / člen skupiny  Administrace  keya
● 400 brk/ člen skupiny / rok  Kontakt se členy  viva.silvie
● 500 brk / člen skupiny / rok  Web  viva.silvie(spolu s vsab), spiker
● 800 brk / člen skupiny / rok  Administrace cyclosu  spiker, brozkeff
● 100 brk / člen skupiny / rok  Jádro  Peta_K + viva.silvie + Terka

CELKEM 200+400+2*500+2*800+3*100 = 3500

Poplatky členů  roční poplatek pro všechny členy
Aktuální od ledna 2013.
Nutno zavést ze dvou důvodů:
1. Platba komerčního serveru, na kterém poběží cyclos (náklady minimálně 2,5 tisíce ročně)… v
korunách
2. Ohodnocení pracovních. skupin … v brkách  ohodnocení je spíše symbolické, pracovní skupiny
fungují z velké míry dobrovolně
Diskutovaný návrh 20 kč + 80 variabilní (Brka nebo Kč)
● poplatky by měly být vyšší, ať je rezerva tj. 20 kč * 100 členů = 2 tisíce. Lepší nastavit alespoň na
50 kč, aby nebyl tlak na tak početnou členskou základnu.

Pozn. Momentálně máme 134 potencionálních členů, odhadujeme ale asi jen 50 za skutečně
aktivní tj. platících. 50 členů * 50 kč = 2500, kč za rok, což by mohlo být minimum na pokrytí
výdajů na server.
● kdo chce, může jednorázově přispět na chod systému
● případné přebytky je možné využít např. na organizaci setkání
Hlasovalo 11 v ten moment zúčastněných, všichni pro zavedení poplatku, shoda na minimální částce 50
kč/50 bodů, většina nepovažuje ani částku 100 kč za problém.
Závěr:
Poplatky stanoveny na 50 kč/50 brků jako minimální, kdo chce a může dát korun více, dá více.
Je nutný transparentní účet, u FIO je vedení účtu zdarma.
Komu nevyhovuje platba přes internet, využije pokladníka.
Úkol:
Související s korunovými poplatky
Administrátoři (Brozkeff, Spiker) zjistí možnosti, kam se dá cyclos přesunout a dají vědět finanční odhad.
viva.silvie  zjistí, zda se na finančních nákladech podělí také Valašská skupina Jožin sobě.
Související s body
Administrátoři  zřídit systémový účet v Cyclosu
Pracovní skupiny budou evidovat alespoň v tomto prvním roce čas, který pro Rozleťse stráví.
Související otázka  co s pozorovateli / fanoušky naší skupiny?
● Fanoušek (pozorovatel) neplatí roční poplatek.
● Umožnit jim přístup do Cyclosu (a nastavit omezenější práva) nebo zůstat pouze u zasílání
hromadných mailů, jak je tomu doposud?

Oceňování produktů
Doporučit snížení hodiny práce ze 100 Brk na 50 Brk z důvodu stagnace služeb v cyclosu.
Problém:
● služby jsou nadceněné nad produkty př. hodina vaření 100 brků versus kváskový chleba (který peču
určitě déle jak půl hodiny) za 50 brk
● Peta_k: nově příchozím členům říkáme orientační cenu, podle které mohou oceňovat, cenu jsme
100BRK/hod jsme střelili.
Diskuse:
● učit nebo dělat masáže nikdo nevydrží dělat 8 hodin denně, ale administrativu ano  proto cena za
masáž může být vyšší
● nechat ceny 100 % na “tržním” systému skupiny a nedávat doporučení
Závěr:
oceňování 50 brků na hodinu šířit nebudeme, necháme to “na trhu”

Mimojiné se také řešilo
●

●

co s neaktivními členy a s neaktuálními inzeráty
Je důležité, aby každý člen měl rating (ohodnocení od ostatních členů) a abychom dávali zpětné
vazby k transakcím.
Chci obchodovat se sousedy – zapojit si lidi ve svém okolí, toto malé území je důležité.

●
●
●
●

na příštím setkání Alena Svobodová – promítání o Srí Lance – tipy, jak tam cestovat tak o 1/3 levněji
než běžně
aby členové nebyli tolik v mínusu, aktivněji dělat brainstorming na téma: “co mohu nabídnout”, aby
byly i poptávky, nejen nabídky
systémový účet  normální účet v Cyclosu tj. může být také v mínusu
téma ochrany skupiny vůči nově příchozím  založit debetní účet – nový člen musí nejdříve jít do
plusu => velmi těžké realizovat

