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iJ"::$ťDistribuce
eurok|íčŮ
v rámciprojektu:,,S
Eurok|Íčem
dozaměstnánív
Moravskos|ezském
kra'ii,,
Reg.čís|o:
cZ.1.04/2.l.01/D8'00028

VáženípÍátel{
pr kazu TP,zT? zTP lP,diabetici,stomici,onkoIogičtí
držite|é
pacienti,
lidétrpícíroztroušenousklerÓzou,Parkinsonovouchorobou,nespecifickfmistÍevními
záněty:Crohnovouchoroboua ulcerÓzníko|itidou;močovfmidysfunkcemia
rodiče
dětí do tÍílet, mrjžetezískatzdarma EUROKLÍČ
a zapojit se aktivně do projektu

EURoKlíČv MoRAVsKosLEzsKÉM
KRAJl,
kterf realizujeNárodnírada osob se zdravotnímpostižením
ČR
NRZP v rámci projektu ,,SEuroklíčem
do zaměstnánívMoravskos|ezském
kraji,,
Reg.číslo:
cz.1.o4l2.1.o1
/D8.00028.
Jde o mezinárodníprojekt,kterf užvícenežčtvrtstoletípomáhá lidem se sníženou
schopnosiípohybu ve vyspělfch evropskfch zemích.Projektby| oceněntitu|em:
počinroku 2oo7,,v kategoriivybaveníčerpacích
stanic
,,NejvyÍznamnější
a da|šíchveŤejněpŤístupnfch objekt .

postižením
osobám se zdravotním
a rodičm dětído tÍí|etjsou zdarma
distribuoványEurok|íče
a ve veÍejněpÍístupn1ich
budováchjsou zdarma
osazoványEurozámky'KaŽdé
místoosazenéEurozámkemje označeno
pamětnídeskoua databázivšechosazenfchmístna|eznetena

K čemuje dobryiEuroklíč?

Zajištuje
rych|oua dristojnoudostupnostveiejnfchsociá|ních
a technickch kompenzač(napŤ.
níchza|ízení
p|ošinapod.)osazen;ichjednotn m
v1itahťr,
svis|)ich
a schodišťovyich
Eurozámkem.
Eurok|íč
|zepouŽít
v ŤadězemíEvropy,u násje jižosazenopŤes650 míst
(napŤ.
na rjŤadech,
nádražích,čerpacích
stanicích,
v obchodních
centrechapod.).

Pročje nutnéprostory uzavírata osazovat Eurozámkem?

prostÍedí,
Uvedenécí|ové
skupinypotŤebují
ke svéhygieněvybavenéa čisté
cožuzav|eny
prostorEurozámkem|épezajistí.SystémzpiístupĎujezaÍízení
těm, pro něžjsou určena
a bráníjejich
zneužívání
nežádoucími
skupinami(napŤ.
vanda|y,
narkomany,
pouIičními
prostitutkami
apod.).

Kdo múžezískatzdarma Euroklíč?

Eurok|íč
mrjžezdarmazískatkaždfdržitelprúkazuTP,zTP aZTPlP,diabetik,stomilc
onkoIogickfpacient,člověktrpící
roztroušenou
sk|erÓzou,Parkinsonovouchorobou,
nespecifickfmistňevními
záněty:Crohnovouchoroboua u|cerÓzníkotitidou;
a močovfmidysfunkcemi,kteryimá bydIištěv Moravskos|ezském
kraji.
Je nutnépŤed|oŽit
občanskfprrikaza prrjkazTP,
zTP čizTPlP.U těch,kteŤí
nejsou
pr kaz , bude do,,Evidenční
držite|i
kartyEurok|íče,,
napsáno,
žepatÍído některéz cí|ovfchskupin.

CentráInídistribuční
místoEuroklíčú:
RegionálnípracovištěNRzP ČRpro Moravskoslezsky7
kraj
30.dubna2944/1,70200
Ostrava,
Provoznídoba distribučního
místa:
- čtvrtek8'00- 'l6.00hodin,pátek8.00- 12.00hodin
pondě|í
e-mail:euroklicostrava@gmail.com,
tel. 596 110282

Co dělat v pÍípadě,žese do distribučníkanceláÍe
nemáte možnostdostat?
M žetekontaktovat
některého
z našichdistributorťr
Eurok|íČťr:
telefon

distributorEurok|íče

telefon

distributorEurok|íče

605 063 579

GrossmannováDrahomíra

737 393 602

KoÍenekAntonín

737 3936',t2

Hart|ováJana

737 393 586

Kubištová
He|ena

737388474

Jazvec Tomáš

60s 063 822

PavIorkováTátia

73736't653

KeiIinoováPav|a

60s 063 634

VavÍíkJarosIav

737 36"t642

Krupička
Karel

605 063 9s9

Hartel Martin

605 063 794

Niemiec Petr

605 063 622

HrbáčekJosef

605063559

Trojek David

737 393 596

KarvaiováBarbora

737 393 608

GuĎková|va

605 063 785

KoterbováRadmi|a

737 393 584

ChochoIatáMirosIava

737 361 655

Matejová Jana

7373936't3

Kaštovská|veta

60s 063 783

RedlDaniel

Euroklíč
si mohou dlouhodobězapújčit
i rodičedětído tŤílet

prostŤednictvím
SítěmateÍskfchcenter.
(Nov Jičín)'
pro Moravskos|ezsk
Kontakt:
RadkaFiIipíková
krajskákoordinátorka
kraj,
tel:731515981,e-mail:radka.filipikova@materska-centra.cz
www.euroklic.cz

