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Vážení pÍáte|é
d ržitelé prri kazu TP, ne zTP l? diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,

lidé trpící roztroušenou sklerÓzou, Parkinsonovou chorobou, nespecifich./mi stievními
záněty: Crohnovou chorobou a u|cerÓzní ko|itidou; močovfmi dysfunkcemi a rodiče

dětí do tÍí let, mr]žete získat zdarma EURoKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu

EU RoKlíČ v MoRAVsKos LEzsKÉM KRAJ|,
kterf realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

NRZP v rámci projektu ,,S Eurok|íčem do zaměstnání v Moravskos|ezském kraji"
Reg. číslo: cz.1 .o4l 2.1.o l /D8.00028.

Jde o mezinárodní projekt, kterf už více nežčtvrt sto|etí pomáhá lidem se sníženou
schopností pohybu ve vyspěl1ich evropsh/ch zemích. Projekt by|oceněn titulem:

,'Nejvt/znamnější počin roku 2007,, v kategorii vybavení čerpacích stanic
a da|ších veÍejně pÍístupnfch objekt .

osobám se zdravotním postižením a rodičťrm dětí do tŤí let jsou zdarma
distribuovány Eurok|íče a ve veiejně pÍístupnlch budovách jsou zdarma
osazovány Eurozámky. Každé místo osazené Eurozámkem je označeno

oamětní deskou a databázi vŠech osazenÝch míst na|eznete na

K čemu je dobtf Euroklíč?
Zajišéuje rych|ou a dťrstojnou dostupnost veÍejnlch sociá|ních a technick;/ch kompenzač-
ních zaiízení (napi' vftah , svis|fch a schodištbvfch p|ošin apod.) osazenfch jednotn/m
Eurozámkem' EuroklíČ |ze použít v Íadě zemí Evropy, u nás je jiŽ osazeno pies 650 míst

(napi. na iadech, 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 uzavÍen;i
prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpŤístupriuje zaÍízení těm, pro něž jsou určena

a bráníjejich zneuŽívání nežádoucími skupinami (napi. vandaIy, narkomany,
pouI ičními prostitutkami apod.).

Kdo mŮže získat zdarma Euroklíč?
Euroklíč múže zdarma získat každf držite| prrikazu TP,nP aTÍPl?diabetik, stomik,

onkologickf pacient, člověk trpící roztroušenou sk|erÓzou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickfmi stievními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerÓzní ko|itidou;

a močovfmidysfunkcemi, kter1i má bydliště v Moravskoslezském kraji'
Je nutné pied|ožit občanskf prrikaz a prúkazTB nP čizTPlP, U těch, kteÍí nejsou

držite|i pr kazri, bude do'Evidenční karty Eurok|íče,, napsáno,
že patÍí do některé z cílornlch skupin.

Centrá|ní distribuční místo EuroklíčŮ:
Regionální pracoviště NRZP ČR pro Moravskostezskf kraj

30. dubna 2944/1,702 00Ostrava,
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 l l0 282

Co dě|at v pŤípadě, že se do distribuční kanceláže
nemáte možnost dostat?

MťrŽete kontaktovat některého z našich distributorťr Euroklíčrj:

605 063 579 Grossmannová Drahomíra

737 393612 Hart|ová Jana
737 388474 JazvecTomáš

737 361 653 KeiIingová Pav|a

737 361 642 Krupička Kalel

605 063 794 Niemiec Petr

605 063 559 Trojek David

737 393608 Guriková lva

737 393 5U ChochoIatá MirosIava

737 393 613 Kaštovská lveta

Eurok|íč si mohou d|ouhodobě zaprijčit i rodiče dětí do tií let
prostŤednictvím Sítě mateiskfch center.

Kontakt: Radka Filipíková (Novf jičín), krajská koordinátorka pro Moravskoslezskf kraj,
tel: 731 51 5 98'1, e-mail: radka.filipikova@materska-centra.cz

605 063 622

737 36'.t 655

www.eurokl ic .cz


