Záštitu projektu Euroklíč poskytly Ministerstvo dopravy ČR a Asociace krajů ČR.

Vážení přátelé,
držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními
záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi a rodiče
dětí do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu

Euroklíč v ÚSTECkém krajI,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
za finanční podpory Ústeckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Jde o mezinárodní projekt, který už více než čtvrt století pomáhá lidem se sníženou
schopností pohybu ve vyspělých evropských zemích. Projekt byl oceněn titulem:
„Nejvýznamnější počin roku 2007“ v kategorii vybavení čerpacích stanic
a dalších veřejně přístupných objektů.

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí
do tří let jsou zdarma distribuovány Euroklíče
a ve veřejně přístupných budovách jsou
zdarma osazovány Eurozámky. Každé místo osazené
Eurozámkem je označeno pamětní deskou
a databázi všech osazených míst naleznete na

www.euroklic.cz
herec Jan Potměšil,
český patron projektu Euroklíč

K čemu je dobrý Euroklíč?

Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným
Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno přes 1000 míst
(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.).

Proč je nutné prostory uzavírat a osazovat Eurozámkem?

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své hygieně vybavené a čisté prostředí, což uzavřený
prostor Eurozámkem lépe zajistí. Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž jsou určena
a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany,
pouličními prostitutkami apod.).

Kdo může získat zdarma Euroklíč?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou,
nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou)
a močovými dysfunkcemi.
Je nutné předložit občanský průkaz a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou
držiteli průkazů, bude do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno,
že patří do některé z cílových skupin.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Ústecký kraj je:
Regionální pracoviště NRZP ČR pro Ústecký kraj
Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše
Jaroslav Slavík, předseda Národní rady osob se ZP Ústeckého kraje
a krajský koordinátor NRZP ČR
mob: 603 469 247, e-mail: jaroslavik@seznam.cz

Jaroslav Slavík,
předseda Národní rady
osob se ZP Ústeckého kraje
a krajský koordinátor NRZP ČR
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Euroklíče rovněž distribuují:
CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem – Klíše
Danuše Šaferová, krajská ředitelka a statutární zástupkyně
mob: 775 204 056, e-mail: saferova@krcentrum.cz
Provozní doba: pondělí: 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 a dále dle dohody
AVAZ Děčín, Dvořákova 1331/20, 405 01 Děčín 2
Petr Kumstát, jednatel, mob: 775 866 348, 773 772 683
Pracovní doba: Po - Čt 8.00 -16.00; Pá 8.00 - 15.00
AMA MOST - Společnost onkologických pacientů,
jejich rodinných příslušníků a přátel, o.s.
Magdalena Hartlová, DiS., sociální pracovnice
mobil: 777 708 782, 777 708 781, email: ama.sop@seznam.cz
http://www.amasop.cz, Facebook: AMA - SOP
Pracovní doba: Po a ST 8.00 -15.30; ÚT a ČT 8.00 - 17.00; PÁ 8.00 - 12.00
Šance Lovosice, Školní 476/3, 410 02 Lovosice
Božena Plicková, mobil: 730 177 185, e-mail: plickova2@seznam.cz
Pracovní doba: Po - Pá 8:00 - 16:00, kontakt na uvedeném telefonu

Mgr. Václav Krása,
předseda NRZP ČR
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Za významnou pomoc při nastartování
projektu „Euroklíč“ děkujeme
Ing. Tomáši Zelenkovi, generálnímu
manažerovi České sledge hokejové
asociace, patronovi projektu.

Heřman Volf
sportovec, handbiker a cestovatel,
patron Euroklíče

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let
prostřednictvím Sítě pro rodinu, z.s.

Kontakt: Lenka Ackermannová (Jablonec n. Nisou), krajská koordinátorka pro Úst. kraj,
tel: 733 508 417, e-mail: lenka.ackermannova@sitprorodinu.cz
SÍŤ PRO RODINU

www.sitprorodinu.cz

POZOR! NĚKTERÉ SUBJEKTY ZNEUŽÍVAJÍ MYŠLENKU PROJEKTU EUROKLÍČ
A VNUCUJÍ LIDEM, ABY SI NECHALI EUROZÁMKY NAINSTALOVAT DO VCHODOVÝCH DVEŘÍ
SVÝCH BYTŮ. TO JE SAMOZŘEJMĚ NESMYSL. EUROZÁMKY JSOU URČENY NA TOALETY
A PLOŠINY VE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH OBJEKTECH!!!
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Místa osazená Eurozámky ve Ústeckém kraji

32 Eurozámků

Významným partnerem
projektu Euroklíč
je společnost České dráhy.
▪ držitel ceny Mosty 2014 za projekt
„Cestu si objednávám z pohodlí svého domova“

Člen představenstva Ing. Michal Štěpán s cenou Mosty 2014
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KAŽDÝ, KDO LETOS VHODÍ starý telefon, PC klávesnici nebo
třeba elektronickou hračku do jednoho z našich červených
kontejnerů, POMŮŽE HENDIKEPOVANÝM NAJÍT PRÁCI.
Za každý 1 kg starého
tarého elektra vhozeného do červených kontejnerů, obdrží Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 1 Kč.

TŘÍDIT
STARÉ ELEKTRO
SE VYPLATÍ

„Díky projektu Koruna za kilo jsem
prošla rekvalifikací a získala tak práci“,
říká Petra Bočková.
DO ČERVENÉHO
KONTEJNERU PATŘÍ

drobné vysloužilé elektrozařízení
s maximálním rozměrem
51 x 36 x 40 cm

NEVHAZUJTE

spotřebiče se zbytky jídla,
nebezpečný odpad, plasty,
směsný odpad, atd.

cervenekontejnery.cz

