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Distribuce eurok|íčŮ v rámci projektu:,,S Eurok|Íčem do zaměstnánív Moravskos|ezském kra'ii,, Reg. čís|o: cZ.1.04/2.l.01/D8'00028

Vážení pÍátel{
držite|é pr kazu TP, zT? zTP lP, diabetici, stomici, onkoIogičtí pacienti,

lidé trpící roztroušenou sklerÓzou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickfmi stÍevními
záněty: Crohnovou chorobou a ulcerÓzní ko|itidou; močovfmidysfunkcemia rodiče

dětí do tÍí let, mrjžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu

EU RoKlíČ v MoRAVsKosLEzsKÉM KRAJl,
kterf realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

NRZP v rámci projektu ,,S Euroklíčem do zaměstnánív Moravskos|ezském kraji,,
Reg. číslo: cz.1.o4l2.1.o1 /D8.00028.

Jde o mezinárodní projekt, kterf už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou
schopnosií pohybu ve vyspělfch evropskfch zemích. Projekt by| oceněn titu|em:

,,NejvyÍznamnější počin roku 2oo7,, v kategorii vybavení čerpacích stanic
a da|ších veŤejně pŤístupnfch objekt .

osobám se zdravotním postižením a rodič m dětí do tÍí |et jsou zdarma
distribuovány Eurok|íče a ve veÍejně pÍístupn1ich budovách jsou zdarma
osazovány Eurozámky' KaŽdé místo osazené Eurozámkem je označeno

pamětní deskou a databázi všech osazenfch míst na|eznete na

K čemu je dobryi Euroklíč?
Zajištuje rych|ou a dristojnou dostupnost veiejnfch sociá|ních a technick ch kompenzač-
níchza|ízení (napŤ. v1itahťr, svis|)ich a schodišťovyich p|ošin apod.) osazen;ich jednotn m
Eurozámkem. Eurok|íč |ze pouŽít v Ťadě zemí Evropy, u nás je již osazeno pŤes 650 míst

(napŤ. na rjŤadech, nádražích,čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?
Uvedené cí|ové skupiny potŤebují ke své hygieně vybavené a čisté prostÍedí, což uzav|eny
prostor Eurozámkem |épe zajistí. Systém zpiístupĎuje zaÍízení těm, pro něž jsou určena

a bráníjejich zneužívání nežádoucími skupinami (napŤ. vanda|y, narkomany,
pouIičními prostitutkami apod.).



Kdo múže získat zdarma Euroklíč?
Eurok|íč mrjže zdarma získat každf držitel prúkazu TP,zTP aZTPlP, diabetik, stomilc

onkoIogickf pacient, člověktrpící roztroušenou sk|erÓzou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickfmi stňevními záněty: Crohnovou chorobou a u|cerÓzní kotitidou;

a močovfmi dysfunkcemi, kteryi má bydIiště v Moravskos|ezském kraji.
Je nutné pŤed|oŽit občanskf prrikaz a prrjkazTP, zTP čizTPlP. U těch, kteŤí nejsou

držite|i pr kaz , bude do,,Evidenční karty Eurok|íče,, napsáno,
že patÍí do některé z cí|ovfch skupin.

CentráIní distribuční místo Euroklíčú:
Regionální pracoviště NRzP ČR pro Moravskoslezsky7 kraj

30. dubna 2944/1,70200 Ostrava,

Provozní doba distribučního místa:
pondě|í - čtvrtek 8'00 - 'l6.00 hodin, pátek 8.00 - 12.00 hodin

e-mail: euroklicostrava@gmail.com, tel. 596 110 282

Co dělat v pÍípadě, že se do distribuční kanceláÍe
nemáte možnost dostat?

M žete kontaktovat některého z našich distributorťr Eurok|íČťr:

telefon distributor Eurok|íče

605 063 579 Grossmannová Drahomíra

737 393 6',t2 Hart|ová Jana

737 388474 Jazvec Tomáš

737 36't 653 KeiIinoová Pav|a

737 36"t 642 Krupička Karel

605 063 794 Niemiec Petr

605 063 559 Trojek David

737 393 608 GuĎková |va

737 393 584 ChochoIatá MirosIava

737 393 6't3 Kaštovská |veta

telefon distributor Eurok|íče

737 393 602 KoÍenek Antonín

737 393 586 Kubištová He|ena

60s 063 822 PavIorková Tátia

60s 063 634 VavÍík JarosIav

605 063 9s9 Hartel Martin

605 063 622 Hrbáček Josef

737 393 596 Karvaiová Barbora

605 063 785 Koterbová Radmi|a

737 361 655 Matejová Jana

60s 063 783 Redl Daniel

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapújčit i rodiče dětí do tŤí let
prostŤednictvím Sítě mateÍskfch center.

Kontakt: Radka FiIipíková (Nov Jičín)' krajská koordinátorka pro Moravskos|ezsk kraj,
tel: 731 515 981, e-mai l:  radka.f i l ip ikova@materska-centra.cz

www.euroklic.cz


