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Výpis
z rejstříku ústavů, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl U, vložka 41

Datum zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

9. ledna 2015
U 41 vedená u Krajského soudu v Brně
Lidská pouta, z. ú.
Příční 101, 687 08 Buchlovice
036 75 432
Ústav
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona

Předmět činnosti:
komplexní poradenství, osvětová a přednášková činnost;
pořádání odborných seminářů, konferencí a workshopů;
budování poradenských center;
vydávání informačních materiálů, jakož osvětových a odborných publikací,
včetně jejich distribuce;
působení na veřejnost a zákonodárce v rámci problematiky domácího násilí;
obhajování práv a zájmů osob dotčených násilím;
realizace a zajištění volnočasových aktivit pro rodiny;
účelné sdružování a spravování prostředků určených pro stabilizaci, upevňování
a rozvoj přirozených vazeb mezi rodiči a dětmi, jakož i účelné sdružování a
spravování prostředků v oblasti postupů a prevence v oblasti osob v tísni, avšak
vždy v souladu se svým posláním a zaměřením;
vzdělávání odborníků a dobrovolníků a jiných osob v oblasti domácího násilí;
spolupráce s orgány státní správy a jinými subjekty či osobami působícími v
oblasti postupů a prevenci proti domácímu násilí;
vyvíjení činnosti v organizacích, jichž je ústav členem;
podpora rovných příležitostí pro muže a ženy ve společnosti s ohledem na
rodinnou problematiku;
Statutární orgán ředitel:
ředitel:

Počet členů:
Způsob jednání:

KATEŘINA LUISA PADĚRA, MBA, MSc, dat. nar. 19. března 1973
Příční 101, 687 08 Buchlovice
Den vzniku funkce: 9. ledna 2015
1
Ředitel podepisuje za ústav tak, že připojí svůj podpis s označením ředitele
ústavu.

Správní rada:
předseda správní
rady:
Mgr. JANA GRYGAROVÁ, dat. nar. 4. dubna 1968
Zahradní 1157, 686 06 Uherské Hradiště
Den vzniku funkce: 9. ledna 2015
Den vzniku členství: 9. ledna 2015
člen správní rady:
JANA DAŇHELOVÁ, dat. nar. 15. srpna 1980
Břetislavova 855/41a, Chrlice, 643 00 Brno
Den vzniku členství: 9. ledna 2015
člen správní rady:
JANA KLINKOVSKÁ, dat. nar. 11. května 1974
Údaje platné ke dni: 25. srpna 2015 05:47
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oddíl U, vložka 41

Počet členů:
Zakladatel:

Výše vkladu:

Zádveřice 460, 763 12 Zádveřice-Raková
Den vzniku členství: 9. ledna 2015
3
KATEŘINA LUISA PADĚRA, MBA, MSc, dat. nar. 19. března 1973
Příční 101, 687 08 Buchlovice
10 000,- Kč
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