
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 HlAVNíM MĚSTĚ PrAZE,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

v rámci projektu  „S Euroklíčem do zaměstnání v Praze“
Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/37110. 

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

Distribuce euroklíčů v rámci projektu: „S Euroklíčem do zaměstnání v Praze“  Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/37110



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 840 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, Parkinso-

novou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a 
ulcerózní kolitidou) a močovými dysfunkcemi, který má bydliště v Praze.

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.

Centrální distribuční místo Euroklíčů pro Prahu:
karlínské náměstí 59/12, 186 00  Praha 8 - karlín

2. patro, dveře č. 203
bezbariérový přístup (výtah)

Provozní  doba distribučního místa:
 pondělí – pátek  9.00 – 17.00 hodin

centrální e-mail: distribuce@nrzp-euroklic.cz, tel.: 734 440 720



jméno e-mail

Běhalová Irena behalova@nrzp-euroklic.cz

Bočková Petra bockova@nrzp-euroklic.cz

Břoušek Martin brousek@nrzp-euroklic.cz

Diviš Miroslav divis@nrzp-euroklic.cz

Doldžev Patrik doldzev@nrzp-euroklic.cz

Dufková Veronika dufkova@nrzp-euroklic.cz

Dvořáková Lenka dvorakova@nrzp-euroklic.cz

Gaňová Erika ganova@nrzp-euroklic.cz

Hloušková Jitka hlouskova@nrzp-euroklic.cz

Hylský Roman hylsky@nrzp-euroklic.cz

Kratochvíl Jaroslav kratochvil@nrzp-euroklic.cz

Krystová Helena krystova@nrzp-euroklic.cz

Kubecová Ivana kubecova@nrzp-euroklic.cz

Martinovičová Iva martinovicova@nrzp-euroklic.cz

Nosáková Helena nosakova@nrzp-euroklic.cz

Ozimková Ilona ozimkova@nrzp-euroklic.cz

Pecher Ferdinand pecher@nrzp-euroklic.cz

Řehořová Pavla rehorova@nrzp-euroklic.cz

Řezníčková Michaela reznickova@nrzp-euroklic.cz

Žáčková Ivana zackova@nrzp-euroklic.cz

www.euroklic.cz

Distributoři:



www.euroklic.cz

Euroklíče rovněž distribuují:

NÁroDNí rADA oSoB SE ZDrAVoTNíM PoSTIŽENíM čr
(sídlí v budově Pražské teplárenské, a.s.)

Partyzánská 1/7, 170 00  Praha 7 – Holešovice,
kanceláře jsou ve třetím patře, č. dveří 317A a č. dveří 319:

Ing. Jaroslav Andrle, krajský koordinátor NRZP ČR pro Prahu,
mob: 736 105 321, e-mail: praha@nrzp.cz

Jana Viktorová, distributorka Euroklíčů pro Prahu a Středočeský kraj,
mob: 730 663 458, e-mail: j.viktorova@nrzp.cz

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s.
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Praha východ-západ

U Skládky 4, 190 00 Praha 9
Ing. Helena Nováková, ředitelka,

tel: 284 818 767, mob: 602 601 270, e-mail: prahavz@czpstredoceskykraj.cz 
Úřední hodiny: Po, St 8:00 – 15:00; Út, Čt, Pá dle tel. dohody

Prodejna tyflopomůcek Praha
Krakovská 21, 110 00 Praha 1, 2. patro

tel: 221 462 464, e-mail: prodejna-pha@sons.cz
Alžbeta Suková, vedoucí, 

Otevírací doba:  Po, Út, Pá  9:00 - 14:00;
St, Čt  9:00 - 12:00  13:00 - 18:00

Půjčovna 3P Praha, z.s.
Wuchterlova 11, 160 00 Praha 6 

Prezident sdružení: Mgr. Jana Zavadilová,
tel: 224 323 433, tel: 736 509 900, e-mail: zavadilovaj@email.cz 

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit
i rodiče dětí do tří let
prostřednictvím Sítě mateřských center.
Kontakt: Petra Radová, krajská koordinátorka pro hlavní město Prahu, 
tel: 731 515 981, e-mail: petra.radova@materska-centra.cz
www.materska-centra.cz


