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Výpis
z , vedenéhorejstříku ústavů

Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl , vložka U 67

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 6. prosince 2005
Spisová značka: U 67 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Název: Pěstounské rodiny kraje Vysočina, z.ú.
Sídlo: č.p. 101, 394 15 Nová Cerekev
Identifikační číslo: 270 15 106
Právní forma: Ústav
Předmět činnosti:

a) Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s
péčí o dítě
b) Pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na
řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a
jeho výchovou
c) Zajišťování přípravy fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
k přijetí dítěte do rodiny
d) Navrhování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností fyzické osoby
vhodné stát se pěstouny v zařízení pro výkon pěstounské péče
e) Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
f) Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou
dobu
g) Poskytování fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a
osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte
nebo svěřením dítěte do pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou
dobu
h) Poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě
pečující, s níž uzavřelo dohodu o výkonu pěstounské péče a sledování výkonu
pěstounské péče této osoby.
i) Vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinné prostředí
formou pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu nebo osvojení
a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
j) Organizování volnočasových aktivit pro děti, mládež a celé rodiny
k) Osvětová činnost v oblasti NRP
l) Vzdělávání odborných pracovníků v systému NRP

Statutární orgán -
ředitel:

Ředitel:
  ALEŠ DIETRICH, dat. nar. 14. prosince 1963

Ke kurtům 376/17, Písnice, 142 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016

Počet členů: 1
Způsob jednání: Ředitel zejména:

a) zastupuje ústav a jedná jeho jménem
b) řídí běžný chod ústavu
C) jedná jménem ústavu v rozsahu plných mocí svěřených mu správní radou
d) odpovídá za realizaci činností ústavu a za provádění doplňkových činností
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e) odpovídá za vedení předepsané účetní evidence
f) zpracovává návrh výroční zprávy o činnosti a hospodaření ústavu
g) obsahově připravuje jednání správní rady

Správní rada:
Člen správní rady:

  Mgr. ZDEŇKA MUNDUCHOVÁ, dat. nar. 3. října 1979
Kollárova 2700/26, 586 01 Jihlava
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 12. prosince 2015

Člen správní rady:
  PAVEL DIETRICH, dat. nar. 8. listopadu 1987

č.p. 101, 394 15 Nová Cerekev
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 12. prosince 2015

Člen správní rady:
  EVA ZHORNÁ, dat. nar. 28. listopadu 1961

Komenského 135, 394 70 Kamenice nad Lipou
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016
Den vzniku členství: 12. prosince 2015

Počet členů: 3
Revizor:
  MARTIN KOUKLÍK, dat. nar. 3. února 1972

náměstí Plukovníka Vlčka 684/9, Černý Most, 198 00 Praha 9
Den vzniku funkce: 1. ledna 2016

Zakladatel:
MONIKA DIETRICHOVÁ, dat. nar. 2. srpna 1965
č.p. 101, 394 15 Nová Cerekev

Výše vkladu: 1,- Kč
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