ZAKLADACIA LISTINA
neziskovej organizácie 
Robme radosť, n. o.
so sídlom: Fučíková 981/3, 914 41 Nemšová

Zakladateľka:
Daša Uherková, rodné číslo: 965508/3504, bytom Fučíková 981/3, 914 41 Nemšová

týmto v súlade so zákonom č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov zakladá neziskovú organizáciu
Robme radosť, n. o.

Článok 1
Názov a sídlo neziskovej organizácie
1. Názov neziskovej organizácie je: Robme radosť, n. o.
2. Sídlo neziskovej organizácie je: Fučíková 981/3, 914 41 Nemšová

Článok 2
Doba, na akú sa nezisková organizácia zakladá
Nezisková organizácia sa zakladá na dobu neurčitú.

Článok 3
Druh všeobecne prospešných služieb
Nezisková organizácia bude v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 213/1997 Z. z. o neziskových
organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov
poskytovať všeobecne prospešné služby:

1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry:
- organizovanie workshopov, táborov, víkendových akcií, besied, prednáškovej
činnosti, odborných seminárov a iných vzdelávacích podujatí;
- tvorby inštruktážnych a metodických materiálov;
- publikačná činnosť;
- individuálne osobné a online poradenstvo;
- spolupráca na programoch s inými inštitúciami, organizáciami, či jednotlivcami
2. poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť:
- realizácia projektov z grantových fondov;
- dobrovoľnícke aktivity
- predaj výrobkov
3. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt
- organizácia kultúrnych podujatí
4. ochrana ľudských práv a základných slobôd
- publikačná činnosť
- poradenstvo
5. tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva
- organizovanie školení a seminárov

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre
všetkých používateľov rovnakých podmienok.

Článok 4
Prví členovia orgánov neziskovej organizácie
Správna rada:
1. Rebeka Gáliková, rod. č.: 955906/8222, bytom Považská 3, 914 41 Nemšová
2. Zuzana Uherková, rod. č.: 675426/6332, bytom Fučíková 981/3, 914 41 Nemšová
3. Katarína Husárová, rod. č.: 995331/3513, bytom Borovského 20, 914 41 Nemšová
Revízor:
Dominika Uhláriková, rodné číslo: 956009/8229, Betlehémska 566/27, 019 01 Ilava
Klobušice
Riaditeľka:

Daša Uherková, rodné číslo: 965508/3504, bytom Fučíková 981/3, 914 41 Nemšová

Článok 5
Výška peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých zakladateľov
Nezisková organizácia sa zakladá bez peňažného a nepeňažného vkladu.
Článok 6
Štatút
Zakladateľka vydala štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
Zakladateľka po prečítaní znenia Zakladacej listiny a Štatútu vyhlasuje, že ich obsah
vyjadruje jej vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisuje.

Daša Uherková
V Nemšovej dňa 6.11.2018

