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Usnesení
Krajský soud v Plzni rozhodl vyšší soudní úřednicí Alenou Činatlovou v právní věci
navrhovatele: Bludiště, náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary,
identifikační číslo 227 71 328, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku :takto

V spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce číslo 6121

se vymazává

Název
Bludiště

se zapisuje

Název
Bludiště,z.s.

Účel
Posláním je:
pořádat volnočasové a vzdělávací aktivity všem věkovým kategoriím.

A.Cíle:
Z.s. se bude snažit o: 
1.podporu osobnostního a sociálního rozvoje jedinců, poskytování odborných
informací, vzdělávacích programů a prožitkových aktivit všem věkovým
kategoriím,
2.co nejširší začlenění dětí a jejich rodin z různých národnostních menšin a
sociálních skupin do programů Bludiště 
3.vytvoření mezičlánku mezi rodinnou výchovou a institucionální výchovou z
hlediska nabídky zájmových činností,
4.podporu myšlenky dobrovolnictví a povzbuzení občanů, aby se na
dobrovolnických aktivitách podíleli,
5.vybudování centra prožitkových aktivit.

B. Aktivity
1. Programy:
-zaměřené na prevenci sociálního vyloučení 
-volnočasových aktivit pro děti, dospělé, seniory (výstavy, sportovní, kulturní a
vzdělávací akce, akce zaměřené na obnovování původního smyslu tradičních
svátků, )
-zaměřené na poskytování vzdělávacích programů a poradenství viz cíl 1
-pro školy a školská zařízení zaměřené na osobnostní a sociální rozvoj všech
zúčastněných
-mimoškolních zájmových činností vedoucích k účelnému naplňování volného
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-mimoškolních zájmových činností vedoucích k účelnému naplňování volného
času dětí a mládeže (tábory, vzdělávání, soutěže, )
2. Další vzdělávání a získávání odborné kvalifikace členů a spolupracovníků z.s.
Bludiště v oborech souvisejících 
s cíli a potřebami z.s..
3. Spolupráce se školami a školskými zařízeními.
4. Spolupráce s ostatními organizacemi a institucemi, které pomáhají
zabezpečovat cíle a program z.s..
5. Navazování zahraničních kontaktů v rámci činnosti z.s..
6. Propagace činnosti z.s. v médiích.
7. Vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a realizace Farmářských trhů.

Název nejvyššího orgánu
Valná hromada

Statutární orgán - rada
Předseda rady

BOŽENA TUROŇOVÁ, dat. nar. 22. února 1960, r.č. 605222/0614
náměstí Dr. M. Horákové 1201/5, 360 01 Karlovy Vary
Den vzniku funkce: 30. listopadu 2016
Den vzniku členství: 30. listopadu 2016

Způsob jednání
Za spolek jedná navenek předseda samostatně.

Den zápisu změny: Dnem nabytí právní moci

 

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů od jeho doručení
k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného.

 

V Plzni dne 10. února 2017

 

Za správnost vyhotovení: Jaroslava Pancová
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