
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 VE ZlíNSkÉM krAJI,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za finanční podpory Zlínského 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.

k čemu je dobrý Euroklíč?
Zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzač-
ních 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.).

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

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



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, který má bydliště ve Zlínském 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,
že patří do některé z cílových skupin.

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Zlínský kraj je:
regionální pracoviště NrZP čr pro Zlínský kraj

Gahurova 5265, 760 01 Zlín,
Mgr. Jan Uherka, místopředseda NRZP ČR a předseda Zlínské krajské rady ZP

tel: 736 622 364, e-mail: jan.uherka@czp-zk.cz

www.euroklic.cz

Mgr. Jan Uherka,
místopředseda NRZP ČR

a předseda Národní rady osob se ZP 
Zlínského kraje

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje



www.euroklic.cz

Euroklíče rovněž distribuuje:

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
Gahurova 5265, 760 01Zlín

Mgr. Michal Škrabánek, ředitel   
tel: 575 570 600, mob: 776 224 751, e-mail: reditel@czp-zk.cz

Provozní doba:  PO  8:00 - 12:00  12:30 - 16:30 / ST  8:00 - 12:00

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
Nám. Míru 1551, 767 01 Kroměříž

Bc. Hana Stieberová, sociální pracovnice   
tel: 575 752 152, mobil: 608 903 613, e-mail: kromeriz@czp-zk.cz 

Provozní doba:  ST  7:30 - 11:30  12:00 - 16:00 / ČT  7:30 - 11:30

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
Palackého nám. 293, 68601 Uherské Hradiště

Bc. Hana Stieberová, sociální pracovnice   
tel: 572 553 417, mob: 608 903 613, e-mail: hradiste@czp-zk.cz 

Provozní doba:  PO  8:00 - 12:00  12:30 - 16:30 / ÚT  8:00 - 12:00

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s.
Smetanova 1484, 755 01 Vsetín  

Bc. Hana Kučná, sociální pracovnice CZP Zlínského kraje   
tel: 571 819 202, mob: 728 124 861, e-mail: vsetin@czp-zk.cz

Provozní doba:  ST  8:00 - 12:00  12:30 - 16:30 / ČT  8:00 - 12:00

Mgr. Michal Škrabánek,
ředitel Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje



Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let
prostřednictvím Sítě mateřských center.
Kontakt:  Bohdana Sonet (Kroměříž), krajská koordinátorka pro Zlínský kraj, 
tel: 773 819 013, e-mail: bohdana.sonet@materska-centra.cz
www.materska-centra.cz

www.euroklic.cz

Místa osazená Eurozámky
ve Zlínském kraji

48 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


