
Vážení přátelé,
držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti,

lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifi ckými 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 LIBERECKÉM KRAJI,
který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

pod záštitou Ministerstva dopravy ČR a za fi nanční podpory Libereckého 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 650 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



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 v Libereckém 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 Liberecký kraj je:

Regionální pracoviště NRZP ČR pro Liberecký kraj
Voroněžská 144, 460 01, Liberec,

Mgr. Tomáš Seidl, krajský koordinátor NRZP ČR,
tel: 736 751 207, e-mail: liberec@nrzp.cz

Návštěvy prosíme po předchozí domluvě.

Euroklíče rovněž distribuuje:

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s.

Centrum pro zdravotně postižené Liberec
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec, 

tel: 485 104 044, e-mail: czplk@volny.cz 
Jaroslav Leško - ředitel, Bc. Anna Kasincová

Hodiny pro veřejnost:
PO 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 
ÚT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00 
ST 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 
ČT 8.00- 12.00 12.30 - 15.00 

www.euroklic.cz
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Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa
Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa

tel: 487 853 481, e-mail: czpcl@volny.cz 
Bc. Anna Kasincová

Hodiny pro veřejnost:
PO 7.30 - 12.00 12.30 -16.30
ÚT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00 
ST 7.30 - 12.00 12.30 - 16.30 
ČT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Centrum pro zdravotně postižené Semily
Archivní 570, 513 01 Semily

tel: 488 577 841, e-mail: czpsm@volny.cz 
Mgr. Jaroslav Havelka
Hodiny pro veřejnost:

PO 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00
ÚT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00 
ST 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 
ČT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Centrum pro zdravotně postižené Jablonec nad Nisou
Spolkový dům, Emílie Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou

tel: 483 356 218, e-mail: czpjbc@volny.cz, 
Mgr. Jana Losertová

Hodiny pro veřejnost:
PO 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 
ÚT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00
ST 8.00 - 12.00 12.30 - 17.00 
ČT 8.00 - 12.00 12.30 - 15.00

Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o. p. s. 
Komunitní centrum, Školní 2213, 470 01 Česká Lípa 

Eva Zemanová, e-mail: stp.cl@seznam.cz, tel.: 723 594 459 
Návštěvní hodiny: 

Po, St:  10:00 -13:00 
Út, Čt:  10:00 - 13:00   14:00 - 16:00 



Ministerstvo dopravy ČR poskytlo projektu záštitu. 
Euroklíč je možné obdržet i u krajských koordinátorů BESIP.
Ovšem výhradně po předběžné e-mailové nebo telefonické dohodě.
Liberecký kraj - Truhlářská 360/3, 460 01 Liberec
Miroslav Klásek, mobil: 602 204 192, e-mail: besip-lk@cspsd.cz

Euroklíč si mohou dlouhodobě zapůjčit i rodiče dětí do tří let
prostřednictvím Sítě mateřských center.

Kontakt: Lenka Ackermannová (Jablonec n/Nisou), krajská koordinátorka pro Lib. kraj, 
tel: 733 508 417, e-mail: lenka.ackermannova@materska-centra.cz

www.euroklic.cz

Distribuce Euroklíčů pro OZP probíhá ve spolupráci
s odbory sociálních věcí na městských úřadech

a ve spolupráci s Kontaktními pracovišti Úřadu práce ČR.

Heřman Volf
sportovec, handbiker a cestovatel,

patron Euroklíče

Za významnou pomoc
 při nastartování projektu „Euroklíč“  děkujeme
 Ing. Tomáši Zelenkovi,
generálnímu manažerovi
České sledge hokejové asociace, patronovi 
projektu.


