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Vážení přátelé,

držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, stomici, onkologičtí pacienti a rodiče dětí
do tří let, můžete získat zdarma EUROKLÍČ a zapojit se aktivně do projektu

Euroklíč v Pardubickém kraji 2012,

který realizuje Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
díky finanční podpoře Pardubického kraje a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

Osobám se zdravotním postižením a rodičům dětí do tří let bude distribuováno
380 Euroklíčů a ve veřejně přístupných  budovách bude osazeno 5 Eurozámků,

k nimž provozovatelé obdrží 15 služebních Euroklíčů.
Každé místo osazené Eurozámkem bude označeno pamětní deskou

 a databázi všech osazených míst naleznete na  www.euroklic.cz.

Ing. Roman Línek, MBA
náměstek hejtmana Pardubického kraje

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".



Kdo může získat zdarma Eurouklíč?
Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik

a onkologický pacient, který má bydliště v Pardubickém 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.   

Poradna NRZP ČR pro Pardubický kraj poskytuje bezplatné odborné sociální poradenství 
osobám se zdravotním postižením, seniorům, rodičům dětí se zdravotním postižením, 
opatrovníkům osob zbavených nebo omezených ve způsobilosti k právním úkonům

a dalším rodinným příslušníkům a ostatním pečujícím osobám.

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.). 

Centrálním distribučním místem Euroklíčů pro Pardubická kraj je

Regionální pracoviště a poradna NRZP ČR
 pro Pardubický kraj
Boženy Němcové 2625, 530 02   Pardubice
Budova Agrostavu Pardubice, kanceláře ve 4.patře, dveře č. 207

tel.: 466 952 423, mobil: 736 751 202
e-mail: pardubice@nrzp.cz

Po telefonické domluvě lze Euroklíče vydat i mimo uvedené hodiny.

Výdejní hodiny Euroklíčů:
Pondělí          8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Středa           8:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Mgr. Radka Konečná 
vedoucí Poradny NRZP ČR
pro Pardubický kraj
a krajská koordinátorka

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 500 míst

(např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech apod.). 



Distribučními místy Euroklíče pro osoby se zdravotním postižením v Pardubickém kraji
 jsou rovněž městské úřady obcí s rozšířenou působností

a obcí s pověřeným obecním úřadem  prostřednictvím svých odborů sociálních věcí

Kontaktní pracoviště

Městský úřad Odbor/oddělení Euroklíče distribuuje

Česká Třebová Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Marcel Jirásek, DiS - tel: 465 500 111

e-mail: marcel.jirasek@ceska-trebova.cz

Heřmanův Městec Odbor sociální
Mgr. Jana Kopecká - tel: 469 660 348

e-mail: kopecka@mesto-hm.cz

Hlinsko Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Dana Myšková, DiS. - tel: 469 315 370

e-mail: myskova@hlinsko.cz

Holice Odbor sociálních věcí
Ing. Jana Faltusová - tel: 466 741 270

e-mail: faltusova@mestoholice.cz

Choceň Odbor sociálních věcí
Miroslava Cibulková - tel: 465 461 917

e-mail: miroslava.cibulkova@chocen-mesto.cz

Chrast Odbor sociální
Naděžda Kobosilová - tel: 469 633 690

e-mail: n.kobosilova©mestochrast.cz 

Chrudim Odbor sociálních věcí

Mgr. Alice Kuklová - tel: 469 657 562

e-mail: alice.kuklova@chrudim-city-cz

Bc. Věra Břízová - tel: 469 657 571

e-mail: vera.brizova@chrudim-city.cz

Chvaletice Odbor sociální péče
Ludmila Hniličková - tel: 466 768 463

e-mail: hnilickova@chvaletice.cz

Jablonné nad Orlicí Odbor hospodářsko-správní
Ing. Jana Prudilová - tel: 465 461 557

e-mail: prudilova@jablonneno.cz

Jevíčko Odbor sociálních věcí
Mgr. Miroslav Šafář - tel: 461 327 811

e-mail: mistostarosta@jevicko.cz

Králíky Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Bohumír Strnad - tel: 465 670 861

e-mail: b.strnad@kraliky.eu

Lanškroun Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Lucie Stratílková, DiS. - tel.: 465 385 267

e-mail: lucie.stratilkova@lanskroun.eu

Lázně Bohdaneč Odbor hospodářsko-správní
Hana Pluhařová - tel: 466 797 075

e-mail: pluharova@lazne-bohdanec.cz

Letohrad Odbor sociálně správní, školství a kultury

Mgr. Petr Cink - tel: 465 676 423

e-mail: petr.cink@letohrad.eu 

Jindřiška Nožková - tel: 465 676 422

e-mail: jindra.nozkova@letohrad.eu

Litomyšl Odbor školství a sociální péče
Alena Červinková - tel: 461 653 430

e-mail: alena.cervinkova@litomysl.cz

Moravská Třebová Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Milena Páleníková - tel: 461 353 052

e-mail: mpalenikova@mtrebova.cz



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: Petra Benešová, krajská koordinátorka pro Pardubický kraj, 

tel: 602  178  849, e-mail: petra.benesova@materska-centra.cz

Nasavrky Odbor sociálních věcí
Beáta Blechová - tel: 469 669 311, 607 676 773

e-mail: blechova@nasavrky.cz

Pardubice Odbor sociálních věcí
Bc. Šárka Štěrbová, DiS. - tel: 466 859 627

e-mail: sarka.sterbova@mmp.cz

Polička Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Irena Jedličková - tel: 461 723 842, 734 152 221

e-mail: jedlickova@policka.org

Přelouč Odbor sociální
Hana Kutílková, DiS. - tel: 466 094 162

e-mail: hana.kutilkova@mestoprelouc.cz

Skuteč Odbor sociálních věcí
Ing. Jana Klofandová - tel: 469 326 492, 731 557 459

e-mail: jana.klofandova@skutec.cz

Svitavy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Bc. Šárka Řehořová - tel: 461 550 220, 724 325 322

e-mail: sarka.rehorova@svitavy.cz

Třemošnice Odbor sociálních věcí
Hana Pecharová - tel: 469 611 120

e-mail: pecharova@tremosnice.cz

Ústí nad Orlicí Odbor sociálních služeb
Jana Vojtíšková - tel: 465 514 511, 731 644 752

e-mail: Vojtíškova@muuo.cz

Vysoké Mýto Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Lenka Machatá, DiS. - tel: 465 466 213

e-mail: lenka.machata@vysoke-myto.cz

Žamberk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Mgr. Dagmar Ducháčková - tel: 465 670 230

e-mail: d.duchackova@muzbk.cz


