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Výpis
z , vedenéhorejstříku obecně prospěšných společností

Krajským soudem v Ostravě
oddíl , vložka O 1191

Datum vzniku a zápisu: 27. června 2013
Spisová značka: O 1191 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Název: Středisko pracovní rehabilitace – denní stacionář, o.p.s.
Sídlo: Ludvíka Podéště 1874/4, Poruba, 708 00 Ostrava
Identifikační číslo: 018 16 675
Právní forma: Obecně prospěšná společnost
Druh obecně
prospěšných služeb:

služby denního stacionáře ve smyslu ustanovení § 46 zákona číslo 108/2006 Sb. 
o sociálních službách, a plnění poslání organizace, tedy poskytování 
ambulantních služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku 
nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, 
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tyto služby 
obsahují tyto základní činnosti:
-        pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
-        pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, 
-        poskytnutí stravy, 
-        výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 
-        zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
-        sociálně terapeutické činnosti, 
-        pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí

Doplňková činnost:
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - ředitel:
  Mgr., Bc. LENKA ČADECKÁ, dat. nar. 29. listopadu 1973

U Školky 1620/5, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 1. července 2017

Správní rada:
předseda správní
rady:

  Ing. MILENA JOCHYMOVÁ, dat. nar. 12. května 1968
Ukrajinská 1479/38, Poruba, 708 00 Ostrava

člen správní rady:
  ZDENĚK ČADECKÝ, dat. nar. 29. října 1958

U Školky 1620/5, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku členství: 1. července 2017

člen správní rady:
  DAGMAR ŠOFEROVÁ, dat. nar. 29. července 1963

Zahradní 121, Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku
Den vzniku členství: 21. března 2019

Způsob jednání: Ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná 
jejím jménem.

Dozorčí rada:
předseda dozorčí
rady:
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  OLDŘICH HANKE, dat. nar. 22. února 1947
Badatelů 1571/5, Poruba, 708 00 Ostrava
Den vzniku funkce: 21. března 2019
Den vzniku členství: 21. března 2019

člen dozorčí rady:
  RŮŽENA PTÁČKOVÁ, dat. nar. 23. února 1960

Rovniny 1673/95a, 748 01 Hlučín
člen dozorčí rady:

  IVO ŠOFER, dat. nar. 3. dubna 1963
Zahradní 121, Chabičov, 747 92 Háj ve Slezsku
Den vzniku členství: 21. března 2019

Zakladatel:
PhDr., Mgr. LENKA HANKEOVÁ, dat. nar. 6. července 1951
Badatelů 1571/5, Poruba, 708 00 Ostrava
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