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Výpis
z rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl O, vložka 298

Datum zápisu:

15. ledna 2014

Spisová značka:

O 298 vedená u Krajského soudu v Plzni

Název:

LATUS pro rodinu o.p.s.

Sídlo:

Martinská 141/2, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Identifikační číslo: 227 67 452
Právní forma:

Obecně prospěšná společnost

Druh obecně
prospěšných
služeb:

1. Společnost se zakládá za účelem podpory plného a
harmonického rozvoje osobnosti dítěte a podpory rodiny vlastní a
náhradní jako místa pro nejlepší růst a vývoj dítěte a naplňování
jeho potřeb, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní
poradenské a sociálně-terapeutické péče a sociálních služeb.
Společnost usiluje o rozvoj náhradní rodinné péče v Plzeňském
kraji z hlediska odbornosti, odpovědnosti a profesionalizace.
2. Společnost bude ke splnění tohoto účelu poskytovat veřejnosti
obecně prospěšné služby takto:
a) podporovat a zkvalitňovat péči o rodinu a dítě v obtížné životní
situaci
b) podporovat systémové změny v oblasti péče o rodinu a dítě
c) zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti
bez rodinného zázemí
d) rozvíjet všechny formy náhradní rodinné péče a profesionální
pěstounské péče
e) rozvíjet náhradní rodinnou péči z hlediska odbornosti,
odpovědnosti a profesionalizace
f) rozvíjet a realizovat multidiscilinární spolupráci a případová
setkání
g) zvyšovat kvalitu péče o dítě a rodinu prostřednictvím vzdělávací,
informační a osvětové činnosti
h) dodržovat platnou právní legislativu ČR a Evropské unie

Doplňková
činnost:

iniciování spolupráce a sdílení zkušeností se státními i nestátními
institucemi a organizacemi
pořádání kulturních akcí, odborných kurzů, školení, veřejných
osvětových a dalších vzdělávacích aktivit
publikační činnost

Statutární orgán ředitel:

JANA KOCOURKOVÁ, dat. nar. 5. ledna 1983
č.p. 42, 384 01 Nebahovy

Správní rada:

člen správní rady:
IVANA KOVÁŘOVÁ BÁRTOVÁ, dat. nar. 31. července 1975
Ve Dvoře 16/13, Újezd, 312 00 Plzeň
člen správní rady:

MICHAELA MAŘÍKOVÁ, dat. nar. 11. srpna 1986
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oddíl O, vložka 298
MICHAELA MAŘÍKOVÁ, dat. nar. 11. srpna 1986
Míru 325, 417 31 Novosedlice
člen správní rady:
PAVEL KOVÁŘ, dat. nar. 17. května 1978
Spojovací 1929/10, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Dozorčí rada:

člen dozorčí rady:
ŠÁRKA VÍTKOVÁ, dat. nar. 11. září 1975
K Sinoru 76/19, Lhota, 301 00 Plzeň
člen dozorčí rady:
JAN OTÝS, dat. nar. 28. srpna 1992
č. ev. 21, 338 43 Mešno
člen dozorčí rady:
NIKOL KAMENICKÁ, dat. nar. 28. října 1989
č.p. 63, 373 46 Pištín

Zakladatel:

JANA KOCOURKOVÁ, dat. nar. 5. ledna 1983
č.p. 42, 384 01 Nebahovy
IVANA KOVÁŘOVÁ BÁRTOVÁ, dat. nar. 31. července 1975
Ve Dvoře 16/13, Újezd, 312 00 Plzeň
VLADIMÍR KOVÁŘ, dat. nar. 26. října 1982
Na hutích 757/14, Bubeneč, 160 00 Praha 6

Ostatní
skutečnosti:

Obecně prospěšná společnost vznikla přeměnou občanského
sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS, IČ 22767452.
Správnost tohoto výpisu se potvrzuje
Krajský soud v Plzni
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