Zakladacia listina neziskovej organizácie

Zakladateľ: Martin Ždiňak, Ul. gen. Svobodu 684/11 Svidník, 089 01

Čl. I
Názov a sídlo neziskovej organizácie
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1. Názov neziskovej organizácie: EURO-DONO, n.o.
2. Sídlo neziskovej organizácie: Ul. gen. Svobodu 684/11, 089 01 Svidník

Čl. II

Doba trvania neziskovej organizácie
Nezisková organizácia je založená na dobu neurčitú
Čl. III

Druh všeobecne prospešných služieb

•

Činnosť organizácie, sledujúc napĺňanie stanoveného cieľa, bude spočívať:
v spolupráci organizáciami poskytujúcimi zdravotnú a sociálnu starostlivosť, ako aj s organizáciami
zabezpečujúcimi humanitne poslanie, pripravovať a implementovať projekty na čerpanie finančných
prostriedkov za zlepšenie ich činnosti, prevádzkovať doplnkové služby v záujme zlepšenia a
komplexnosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

•

v organizovaní kultúrnych podujatí, festivalov, prednášok, konferencií za účasti zástupcov rozličných
etník, národnostných menšín zameraných na propagáciu bezkonfliktného spolužitia; uchovávania
tradícií a kultúrneho dedičstva našich predkov.

•

v príprave a organizácií školení, prednášok a rekvalifikačných kurzov pre nezamestnaných, ohrozené
skupiny ľudí, podnikateľov za účelom zvyšovania ich konkurencieschopnosti.

•

v organizovaní folklórnych festivalov, benefičných koncertov, vystúpení folklórnych kolektívov,
hudobných a tanečných skupín; v usporadúvaní tvorivých a remeselných dielní, workshopov, seminárov
a prednášok, dní ľudových remesiel;

•

v prevádzkovaní, obnove a údržbe športovísk a detských ihrísk, organizovanie a pomoc pri usporiadaní
športových podujatí, prednášok, školení a kampaní zameraných na rozvoj športu a telesnej kultúry,

•

v získavaní finančných prostriedkov na vykonávanie a organizovanie prác so zámerom zachovania
kultúrnych a historických pamiatok, pamätníkov, historických hodnotných artefaktov a turisticky
atraktívnych miest, ako aj obnova a údržba vojenských cintorínov, vojnových hrobov a pamätníkov

•

podpora výskumu a s cieľom zlepšenia a zefektívnenia získavania energie z alternatívnych zdrojov.

•

vydávania informačných novín, bulletinov, brožúr a kníh printovej, ako aj elektronickej podobe za
účelom zvyšovania informovanosti občanov žijúcich v jednotlivých regiónoch, propagácie
organizovaných podujatí a prezentácie jednotlivých regiónov Slovenska na našom území ako aj
v zahraničí.

•

v poradenstve, komplexnej príprave a implementácií projektov zameraných na čerpanie finančných
prostriedkov zo štrukturálnych a iných podporných fondov a dotácií

•

v organizovaní prezentácií jednotlivých regiónov Slovenska, tu pôsobiacich podnikateľských a iných
subjektov v zahraničí prostredníctvom výstav, konferencií, všetkých druhov prezentácií,
workshopov, vystúpení a výmenných pobytov,
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Čl. IV

Meno, priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko zakladateľov (alebo názov právnickej osoby, identifikačné číslo
a sídlo právnickej osoby ak sú zakladateľmi)
Meno Priezvisko,

bydlisko,

rodné čislo

Martin Ždiňak

Gen. Svobodu 684/11

730320/9507

Čl. V

Meno a priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu prvých členov správnej rady, dozornej rady (revízora),
riaditeľa a členov ďalšieho orgánu, ak je zriadený
Správna rada :
1.

Ždiňaková Hana,

Gen. Svobodu 684/11,Svidník

735720/8584

2.

Ždiňaková Anna,

Dlhá 513/18, Svidník

535117/015

3.

Ždiňaková Michaela

Gen. Svobodu 684/11, Svidník

946128/9794

Centrálna 584/5, Svidník

610813/6617

Gen. Svobodu 684/11, Svidník

730320/6507

Dozorná rada (alebo revízor) :
Jaroslav Adamčík

Riaditeľ :
Martin Ždiňak,

Čl. VI

Výška peňažných a nepeňažných vkladov jednotlivých zakladateľov
Peňažný (nepeňažný) vklad zakladateľov je:
1. zakladateľ:
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Čl. VII

Zakladatelia vydali štatút neziskovej organizácie, ktorý je súčasťou zakladacej listiny

Miesto a dátum: vo Svidníku 20. 10. 2009

Zakladateľ : Martin Ždiňak

(úradne osvedčené podpisy)

