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zŘlzoVAcí LlsTlNA
DlAKoNtE GcE - sTŘEDlsKo v PRAZE s-srooŮlxÁcn
Datum Vzniku střediska;

'1.

Název střediska:

Diakonie ČcE _ středisko V Praze s-stodu,,(aCh

sldlo střediska:

Vlachova 15o2, 155 oo Praha s-stodůlky

Zpúsob zřÉení:

Rozhodnutlin ředjtele Djakonje ČcE se souhlasem předsta_
Venstva'Diakonie ČcE podle $ 2 odst' 3 pi.'.
št"tltu Ďi"-

ledna 1994

konie ceskobratrské cltkve eVangelické (Diaionie
"1
ČCEl.

schváleného 27' synodem ČcE dne 2z' a' rcs1.
Doba trvánístřediska;

trvalý charakter bez časovéhoomezení

charakter střediska:

samostatná práVnická osoba

základnípředpis:

statut střediska _ Vydaný podle čl. 1o' bod 3 Řádu diakonické
práce

Předmět hlavníčinnosti: křesťanská sociá|n|l zdravotni
zah rnuj|'cÍ tyto čin nosti

-+

:

péčeo děti s mentálnlin

a Výchovně VzděláVací péče

a

kombinovaným postižením

(denní stacionář, středisko rané péče)

=

cltkevn í spe'ciáln l' školy pro Žáky s Více Vadami (pod|e zákona č. 29/1984 sb. ve zněnÍpo'dějšlbh zákonů)'

pomocné školy (pod|e
qrlbr"uYly_
= cR
':t_"P_uň
č' 12711997
sb.)
+ chráněná dllna

Vyhlášky MŠMT

Předmět hospodářské činnosti:

+

Výroba drobných upomlhkových a uŽitkových předmětů

orgán opÍávněný jědnat jménem střediska navenek:
+ předseda představenstva střediska a ředitel střediska
společně Ve všech záleŽitostech spadajlbl'ch do Výlučné
pravomoci představenstva střediska

+
způsob podepisováníi

ředitel střédiska samostatně do částky .100.000 Kč V kaŽ_
dém jednotliVém případě

k otisku razltka

střediska připojísvůj podpjs podepisujlbíse

způsob hospodaření: samostatně podle ročnlho rozpočtu' kteryi je součásti rozpočtu
Diakonie

ČcE

Jméno a přÍmení předsedy představenstva:

lV]gr.

Petr Hudec

Jméno a přÚmeníředitele střediska: Mgr' Zuzana Švarcová
Tato zřizovacÍ listina je úplným Zněnlin zřizovaci listiny ze dne 20. prosince 1994 Ve znění
dosavadních úprav.

V Praze dne 15. prosince 2000
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N'4gr' Zdeněk Bárta
předseda představenstva Diakonie
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