Vážení přátelé,
držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou a rodiče dětí do tří let,
můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu

Euroklíč v Olomouckém kraji 2013,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR
díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím OP LZZ,
Olomouckého 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 budou
distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách budou osazeny Eurozámky.
Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno pamětní deskou
a databázi všech osazených míst naleznete na

www.euroklic.cz
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 550 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 Eurouklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik,
onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou a Crohnovou chorobou,
který má bydliště v Olomouckém kraji. Je nutné předložit občanský průkaz
a průkaz TP, ZTP či ZTP/P. U těch, kteří nejsou držiteli průkazů, bude
do „Evidenční karty Euroklíče“ napsáno krátké čestné prohlášení,
že patří do některé z cílových skupin.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Olomoucký kraj je

Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR pro Ol kraj,
Slovenská 5 (bývalý kulturní dům Žerotín) - zastávka
U sv. Mořice, 779 00 Olomouc, přízemí - vstup je bezbariérový
tel.: 585 242 865, mobil: 736 751 212, e-mail: olomouc@nrzp.cz
Výdejní hodiny Euroklíčů: Pondělí: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:30 / Úterý: 12:30 - 16:30
Středa: 8:30 - 12:00, 12:30 - 14:00 / Čtvrtek, Pátek: po telefonické domluvě .
Po telefonické domluvě lze Euroklíče vydat i mimo uvedené hodiny.
Distribuce Euroklíčů probíhá prostřednictvím distributorů financovaných

z OP LZZ v rámci projektu „S Euroklíčem do zaměstnání v Olomouckém kraji“
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.3.05/96.00291

Distribuce Euroklíčů osobám se zdravotním postižením probíhá také prostřednictvím

Kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR v Olomouckém kraji

Distribuce Euroklíčů osobám se zdravotním postižením probíhá rovněž prostřednictvím

městských úřadů obcí s rozšířenou působností a některých obcí
s pověřeným obecním úřadem prostřednictvím odborů sociálních

Distribuce Euroklíčů pro rodiče dětí do tří let
Veřejná sociální zařízení jsou zpravidla vybavena přebalovacím pultem a díky své
velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku. Proto si mohou Euroklíč
dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím

Sítě mateřských center.
Kontakt: Bohdana Sonet, krajská koordinátorka pro Ol kraj,
tel: 773 819 013, e-mail: bohdana.sonet@materska-centra.cz

