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Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou 
schopností pohybu na celém území ČR rychlou a důstoj-
nou dostupnost veřejných sociálních a technických kom-
penzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových 
plošin apod.) tím, že:

a) budou tato zařízení osazena jednotným 
„eurozámkem“;

b) osobám se zdravotním postižením budou 
na základě průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P 
distribuovány univerzální „euroklíče“;

c) prostřednictvím Sítě pro rodinu v jednotlivých 
krajích budou „euroklíče“ dlouhodobě 
zapůjčovány rodičům dětí do tří let.

Kde lze „euroklíč“ získat?
Prostřednictvím neziskové organizace Síť pro rodinu 
mají rodiče dětí do 3 let věku možnost získat zdarma 
univerzální klíč k toaletám a místnostem s přebalova-
cími pulty po celé České republice a na mnoha místech 
Evropy. Výhodou je kromě dostupnosti toalet také nižší 
frekvence širší veřejnosti na těchto místech a tedy 
snadnější zajištění čistoty a hygieny.

V případě osob se zdravotním postižením lze „euroklíč“ 
získat u Národní rady zdravotně postižených, v rámci 
krajů u spolupracujících subjektů či poboček v krajích. 
V případě rodičů dětí do 3 let věku u krajských koordi-
nátorek Sítě pro rodinu.

Národní rada zdravotně postižených 
České republiky
Národní rada zdravotně postižených byla založena jako or-
ganizace zastřešující spolky osob se zdravotním postižením 
již v roce 2002. Jedná se o neziskovou organizaci

Mezinárodní projekt Euroklíč už více než dvacet let efektivně pomáhá lidem se sníženou schopností 
pohybu ve vyspělých evropských zemích a zapouští kořeny i v USA. V ČR byl projekt ve své kategorii 
oceněn titulem: „Nejvýznamnější počin roku 2007“. Asociace krajů ČR poskytla Národní radě osob se 
zdravotním postižením ČR záštitu pro přípravu a realizaci tohoto projektu na území ČR.

Euroklíč ve světě

Počty klíčů a zámků dodaných do následujících zemí. 
První údaj označuje počet zámků, druhý počet určuje 
počet klíčů:

  Německo – 64 500, 861 000

  USA – 350, 130 000

  Švýcarsko – 12 500, 95 000

  Rakousko – 11 000, 87 500

  Itálie, Malta, Lichtenštejnsko – 4 500, 10 500

  Nizozemí, Belgie, Lucembursko – 6 500, 21 000

  Norsko, Finsko, Dánsko, Švédsko – 6 000, 16 500

  Francie, Španělsko, Portugalsko – 4 500, 8 500

  Velká Británie, Irsko – 500, 2 500

  Turecko – 50, 1 000

  Rumunsko, Bulharsko – 350, 500

  Česká Republika – 300, 4 200

Znáte projekt Euroklíč?
Bc. Lenka Polášková
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s celorepublikovou působností, která poskytuje regis-
trované sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb.), 
zejména se zaměřením na odborné sociální poradenství.
Poskytuje administrativní servis a veřejně prospěšné akti-
vity, realizuje propagační, výukové, poradenské, mediační
a informační činnosti. Je hlavním poradním orgánem 
Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a dále 
je členem čtyř mezinárodních organizací obhajujících zájmy 
osob se zdravotním postižením. Jedná se o tyto organizace: 
European Disability Forum, Rehabilitation International, 
FIMITIC a Disabled Peoples’ International. Národní rada 
zdravotně postižených České republiky také vydává infor-
mační materiály, publikace a provádí osvětovou činnost. 
Je důležitou organizací, na kterou se lze obracet z hle-
diska problematiky osob se zdravotním postižením.

Síť pro rodinu
Síť pro rodinu, z. s. (dříve Síť mateřských center, o. s.) 
vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté neformální 
spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život ko-
munity, hodnotu rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu 
rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podpo-
ruje právní ochranu rodiny, mateřství a rovné příležitosti 
pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. 

Tři základní pilíře činnosti neziskové organizace:
RODINA VE SPOLEČNOSTI

  Prosazování legislativy přátelské k rodině.
  Síťování s odborníky a organizacemi na lokální 

i národní úrovni.
  Podpora mateřských a rodinných center 

do činnosti samospráv.

RODINA V CENTRU
  Podpora začínajících i fungujících 

mateřských a rodinných center.
  Předávání know-how.
  Propojování mateřských a rodinných center.
  Sdílení a oceňování příkladů dobré praxe.

RODINA VE FIRMĚ
  Podpora konkurenceschopnosti firem (realizace auditu).
  Oceňování společností přátelských k rodinám formou 

realizace soutěže „Společnost přátelská rodině“.
  Posilování hodnoty rodiny na trhu práce.
  Propagace příkladů dobré praxe.  

Autorka externě spolupracuje s redakcí a působí jako lektorka

Jednou z aktivit je také šíření příkladů dobré praxe v oblasti 
inkluzivního vzdělávání.

Poslání: Posiluje hodnotu rodiny.
Vize: Vytváří podmínky pro společnost přátelskou rodině.
Hodnoty: Sdílení, spolupráce, podpora, vliv.
Postoj k rodině: Podporuje tradiční rodinný model a re-
spektujeme jiné rodinné modely.

Mgr. RUT KOLÍNSKÁ,
prezidentka Sítě pro rodinu, z. s.
Rut Kolínská založila hnutí mateř-
ských center v ČR (1992) a ini-
ciovala založení Sítě mateřských 
center (2002 – nyní Síť pro rodinu). 

V roce 2002 byla jmenovaná do Rady vlády pro rovnost 
žen a mužů, kde předsedá Výboru pro sladění pracovního, 
soukromého a rodinného života. Je členkou Genderové 
expertní komory a kolegia Minerva 21. Vytvořila české 
know-how mateřských center a model svépomocných 
skupin v mateřských centrech. Je nositelkou ceny Žena 
Evropy 2003 a titulu sociálně prospěšná podnikatelka 2005 
švýcarské Schwabovy nadace. V roce 2015 byla zařazena 
mezi 25 TOP žen Česka veřejné sféry.

Doporučené webové odkazy:

Národní rada zdravotně postižených: 
www.nrzp.cz

Síť pro rodinu:
http://www.sitprorodinu.cz

Databáze míst, kde lze „euroklíče“ využít:
http://www.eurokeycz.com/7_jiz_osazeno.html

Kontakty na osoby Národní rady zdravotně 
postižených České republiky (distribuce 
„euroklíčů“ v krajích):

Praha a Středočeský kraj
Michaela Kubíčková
m.kubickova@nrzp.cz

Kraj Vysočina 
Daria Čapková 
daria.capkova@sitprorodinu.cz

Jihomoravský a Zlínský kraj
Petra Kuhejdová Halířová
petra.kuhejdova@sitprorodinu.cz

Královehradecký a Pardubický kraj
Petra Horáková
petra.horakova@sitprorodinu.cz

Karlovarský a Ústecký kraj
Michaela Kosíková
michaela.kosikova@sitprorodinu.cz

Moravskoslezský a Olomoucký kraj
Lenka Polášková
lenka.polaskova@sitprorodinu.cz

Praha a Středočeský kraj
Jitka Marečková
jitka.mareckova@sitprorodinu.cz

Liberecký kraj
Lenka Pohlodková
lenka.pohlodkova@sitprorodinu.cz

Jihočeský a Plzeňský kraj
Hana Šustrová
hana.sustrova@sitprorodinu.cz

Kontakty na krajské koordinátorky Sítě pro rodinu (distribuce „euroklíčů“ v krajích):


