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Výpis
z nadačního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Brně
oddíl N, vložka 591

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Název:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Účel nadačního fondu:

9. února 2016
N 591 vedená u Krajského soudu v Brně
Víly pro děti, nadační fond
Velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice
047 84 880
Nadační fond
Účelem, pro který se nadační fond Víly pro děti zřizuje, je realizace prostředí, ve
kterém tráví osoby, především děti a zejména postižené a nepohyblivé děti,
většinu času svého života. Účelem nadačního fondu Víly pro děti je realizace
projektů, které prostřednictvím umělecké výmalby či jiných technik, pomohou
změnit prostory sloužící potřebám dětí, veřejná prostranství či jiné prostory
sloužící potřebným, ve kterých tráví svůj čas. Proměnit je na místa, kde se děti
cítí dobře, bezpečně, která rozvíjejí jejich fantazii, podporují jejich vnitřní emoční
prostředí a tím přispívají k jejich kvalitnímu životu, a je-li to možné, tak i k jejich
uzdravení.Nadační fond může v rámci realizace projektů kromě umělecké
výmalby též poskytnout peníze pro osoby či organizace k dobročinnému účelu,
věnovat se práci s dětmi formou vedení kroužků, pořádání akcí.
Nadační fond se zřizuje výhradně a bezprostředně ke společensky užitečnému a
dobročinném účelu, který bude naplňován a prováděn realizací dílčích projektů
"Víly pro děti" ve prospěch individuálních žadatelů, a to výlučně prostřednictvím
výše uvedeného okruhu činností, tj. zejména uměleckou výmalbou či jinými
technikami, které budou hrazeny z majetku fondu, dále prostřednictvím
poskytování finančních prostředků jednotlivým osobám a organizacím k naplnění
dobročinného účelu, práce s dětmi formou vedení kroužků, pořádání akcí.

Správní rada:
Předseda správní
rady:
MICHAELA PIŇOSOVÁ, dat. nar. 8. listopadu 1963
Velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice
Den vzniku funkce: 1. srpna 2017
Den vzniku členství: 9. února 2016
Člen správní rady:

Počet členů:
Způsob jednání:

MARTIN KONEČNÝ, dat. nar. 3. srpna 1980
Velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice
Den vzniku funkce: 5. srpna 2020
Den vzniku členství: 5. srpna 2020
2
Za nadační fond jedná předseda správní rady samostatně. Nemůže-li jednat
předseda správní rady samostatně, jedná místo něj místopředseda správní rady.

Dozorčí rada:
Člen dozorčí rady:
ALENA VLÁČILOVÁ, dat. nar. 9. září 1959
Jižní 3723/29, 695 01 Hodonín
Den vzniku funkce: 9. února 2016
Den vzniku členství: 9. února 2016
Člen dozorčí rady:
Údaje platné ke dni: 11. listopadu 2020 03:39
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JITKA BACHURKOVÁ, dat. nar. 25. dubna 1971
Velkomoravská 3535/10, 695 01 Hodonín
Den vzniku funkce: 9. února 2016
Den vzniku členství: 9. února 2016
Člen dozorčí rady:

Počet členů:
Zakladatel:

BLANKA JANÍKOVÁ, dat. nar. 14. srpna 1972
Polní 3819/9, 695 01 Hodonín
Den vzniku členství: 13. února 2020
3
MICHAELA PIŇOSOVÁ, dat. nar. 8. listopadu 1963
Velkomoravská 345/347, 696 18 Lužice
Vklad: 1 000,- Kč
Splaceno: 100%
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