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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl O, vložka 385

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Druh obecně
prospěšných služeb:

28. září 2013
O 385 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s.
Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice
265 94 625
Obecně prospěšná společnost

a) Osobní asistence, jejímž cílem je v maximálně možné míře posílená
soběstačnost klienta, rozvinutí jeho psychických a fyzických schopností a jeho
zapojení do běžného života. Plnohodnotný život klienta v jeho domově nebo ve
školském zařízení či v jiném vhodném prostředí, které umožňuje naplnit jeho
potřeby. Cílovou skupinou této služby jsou: děti předškolního věku od 1 roku až
po starší seniory nad 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
zdravotního postižení, nemoci nebo věku
b) Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného
řešení problémové situace a zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku
neznalosti svých práv a povinností. Vyřešení nepříznivé situace a posílení
samostatnosti klientů či jejich blízkých. Cílovou skupinou této služby jsou: osoby
se zdravotním postižením bez omezení věku v nepříznivé sociální situaci a jejich
blízcí
c) Sociální rehabilitace, jejímž cílem je navázání nebo udržení společenských
vztahů. Zapojení klientů do běžného života. V maximálně možné míře rozvinuté
jejich sebevzdělávání a osobnostní růst. Cílovou skupinou této služby jsou:
osoby se zdravotním postižením v nepříznivé sociální situaci ve věku od 19 do
64 let a senioři ve věku od 65 do 80 let
Doplňková činnost:
a) Vytváření podmínek pro podporu a začleňování sociálně znevýhodněných
skupin občanů, podpora rovných příležitostí a podpora jejich společenského,
kulturního a především pracovního uplatnění s možností poskytování i
zprostředkovatelských služeb za účelem získání pracovního uplatnění.
b) Vytváření zázemí a administrativního servisu pro veřejně prospěšné aktivity
občanů se zdravotním postižením, jejich zástupců či organizací - zejména pak
organizací a jejích zástupců sdružených v regionálních strukturách Národní rady
osob se zdravotním postižením České republiky působících na území
Pardubického kraje.
c) Podpora tvorby komplexních opatření a souborů služeb, které umožňují návrat
či udržení na trhu práce.
d) Podpora a realizace osvětových, informačních, vzdělávacích akcí a kampaní
spojených s využíváním technických opatření, které napomáhají zlepšení kvality
života.
e) Realizace činností propagačních, výukových, poradenských, mediačních,
informačních, styk s veřejností, setkávání a spolupráce subjektů ve smyslu cílů
organizace i spolupráce se zahraničními subjekty, nácvik speciálních dovedností,
sociální depistáž, rehabilitační aktivity atd.
f) Podpora metod práce s komunitou, strategie a komplexního řešení sociálních
služeb, celoživotního vzdělávání a ostatní složky prostředí, které ovlivňují kvalitu
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života a podporují integraci znevýhodněných skupin občanů.
g) Zajišťování komplexního programu poradenství a půjčování kompenzačních a
rehabilitačních pomůcek v rámci Pardubického kraje.
h) Vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, a to
zejména ve spolupráci s dotčenými institucemi veřejné správy, zejména pak s
Úřadem práce Pardubického kraje
i) Poskytování dalších služeb na základě živnostenského oprávnění osobám se
zdravotním postižením, seniorům, veřejnosti a organizacím, které vyvíjejí činnost
ve prospěch zdravotně postižených a seniorů.
Statutární orgán - ředitel:
MIROSLAVA HÁLOVÁ, dat. nar. 20. října 1965
Pod Břízami 446, 533 41 Lázně Bohdaneč
Den vzniku funkce: 1. ledna 2022
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITEL
Počet členů:
1
Ředitel je statutárním orgánem společnosti, řídí její činnost, jedná jejím jménem,
Způsob jednání:
resp. činí veškeré kroky vyplývající z občanskoprávní úpravy ve věci jednání a
povinností statutárního orgánu společnosti. Způsob jednání se provede tak, že k
právnímu úkonu připojí svůj vlastnoruční podpis a oficiální razítko společnosti s
pořadovým číslem, nebo svůj elektronický digitální podpis
Správní rada:
PŘEDSEDA SPRÁVNÍ
RADY:
JIŘÍ VENCL, dat. nar. 5. prosince 1951
Křižíkova 35/46, Karlín, 186 00 Praha 8
Den vzniku funkce: 29. září 2022
Den vzniku členství: 29. září 2022
ČLEN SPRÁVNÍ
RADY:
MGR RADKA SVATOŠOVÁ, dat. nar. 13. června 1974
Nábřežní 438, Nemošice, 530 03 Pardubice
Den vzniku členství: 29. září 2022
ČLEN SPRÁVNÍ
RADY:
ING, MGR PETR BĚHUNEK, dat. nar. 15. dubna 1976
č.p. 69, 588 42 Šimanov
Den vzniku členství: 29. září 2022
Zakladatel:
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky, z.s., IČ: 708 56
478
Partyzánská 1/7, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
Dozorčí rada:
PŘEDSEDA
DOZORČÍ RADY:
LENKA FOLKEOVÁ, dat. nar. 16. listopadu 1955
Kotorská 1580/38, Nusle, 140 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 29. září 2022
Den vzniku členství: 29. září 2022
ČLEN DOZORČÍ
RADY:
LADISLAVA MORKESOVÁ, dat. nar. 11. března 1953
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Svitavská 634/26, Lány, 568 02 Svitavy
Den vzniku členství: 29. září 2022
ČLEN DOZORČÍ
RADY:
MGR JIŘÍ MORÁVEK, dat. nar. 5. dubna 1958
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec Králové
Den vzniku členství: 29. září 2022
Ostatní skutečnosti:
Ke změně právní formy dochází ve smyslu zákona č. 68/2013 Sb. o změně
právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.
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