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Výpis
ze , vedenéhospolkového rejstříku

Krajským soudem v Brně
oddíl , vložka L 4540

Datum zápisu: 1. ledna 2014
Datum vzniku: 15. února 1994
Spisová značka: L 4540 vedená u Krajského soudu v Brně
Název: Středisko Radost, z. s.
Sídlo: Mrkosova 2043/20, Židenice, 615 00 Brno
Identifikační číslo: 605 52 921
Právní forma: Spolek
Účel:

Hlavním cílem spolku je organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže včetně
činností na podporu tohoto cíle.

Upřesnění cílů činnosti vyplývají ze skutečnosti, že tento spolek je jak spolkem
dětí a mládeže, tak i spolkem pracujícím s dětmi a mládeží. Upřesnění hlavního
cíle:
Organizování volnočasových aktivit dětí a mládeže. Mezi hlavní aktivity patří
celoroční pravidelné schůzky, víkendová setkání, prázdninové pobyty a dětské
letní tábory s programem zaměřeným na všestranně ušlechtilou výchovu
účastníků, s důrazem na vyvážený rozvoj osobnosti účastníků v oblasti duchovní,
fyzické i psychické. 
Podpora iniciativ mládeže zaměřených na zvýšení jejich kulturní a společenské
úrovně s důrazem na křesťanské kořeny našeho národa. 
Umožnění pobytů i zdravotně znevýhodněným dětem ve zdravém prostředí. 
Pořádání dalších volnočasových aktivit pro děti, mládež a rodiny. 
Umožnění účasti na akcích pořádaných spolkem sociálně znevýhodněným
dětem, prostřednictvím finančního zvýhodnění. 
Podpora dobrovolnické činnosti v rámci práce s dětmi a mladými lidmi. 
Zabezpečování pedagogické, duchovní a organizační formace osob, pracujících
s dětmi a mládeží.
V rámci aktivit spolku spolupráce s rodinami při výchově jejich dětí, pořádání
specifických akcí pro děti a mládež za přítomnosti rodičů. 
Vydávání publikací potřebných pro činnost spolku. 
Spolupráce s organizacemi podobného zaměření a vzájemná výměna
zkušeností.
Pořádáním aktivit na podporu akcí s dětmi a mládeží, péče o vlastní majetek a
jeho zhodnocení. Zajištění dalších činností potřebných pro vlastní provoz spolku
a průběh pořádaných akcí, jako je příprava stravy, zdravotní služba, zásobování
a podobně.
Ve prospěch stanovených cílů jako svou vedlejší činnost vykonávat jinou
ekonomickou činnost v souladu s platnými předpisy a zákony

Název nejvyššího
orgánu:

Obec SR

Statutární orgán:
Předseda:

  Ing. VÍT KUBÍČEK, dat. nar. 7. října 1964
Slatinská 3893/1, Židenice, 636 00 Brno
Den vzniku funkce: 30. listopadu 2013

Počet členů: 1
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Způsob jednání: Jedná a podepisuje za Středisko Radost Předseda - statutární zástupce
samostatně.
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