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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Plzni
oddíl , vložka L 6660

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 14. června 2013
Spisová značka: L 6660 vedená u Krajského soudu v Plzni
Název: Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s.
Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Identifikační číslo: 017 94 710
Právní forma: Spolek
Účel:

Účelem spolku je všestranná pomoc ohroženým dětem a jejich rodinám, podpora
a rozvoj náhradní rodinné péče prostřednictvím poskytování služeb a dalších
odborných a společenských aktivit.

Činnost spolku (předmět činnosti) směřuje k naplnění výše popsaného účelu.
Spolek dosahuje naplňování svého účelu realizací souboru činností, které jsou
vzájemně provázané a v souhrnu tvoří hlavní činnost spolku. Jsou jimi zejména:
a) osvětové, poradenské, výzkumné, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti
péče o ohrožené děti a jejich rodiny,
b) osvětové, poradenské, výzkumné, publikační a vzdělávací činnosti v oblasti
náhradní péče,
c) poskytování sociálních služeb a sociálně-právní ochrany dětí,
d) spolupráce se státními, krajskými, samosprávnými i nestátními institucemi a
organizacemi, které se podílejí na péči o ohrožené děti a jejich rodiny,
e) vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,
f) účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech, které se týkají ochrany
práv dětí a náhradní péče.

Název nejvyššího
orgánu:

Členská schůze

Statutární orgán - ředitel
a zástupce ředitele:

ředitel:
  Mgr. PETR ZMUDA, dat. nar. 30. června 1970

Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Den vzniku funkce: 17. prosince 2015
Den vzniku členství: 17. prosince 2015

zástupce ředitele:
  Mgr. PETR NAJMAN, dat. nar. 10. března 1987

Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Den vzniku funkce: 17. prosince 2015
Den vzniku členství: 17. prosince 2015

Počet členů: 2
Způsob jednání: Ředitel a zástupce ředitele jednají za spolek vůči třetím osobám každý

samostatně.
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