
Spolupráce neziskového sektoru a vzdělávacího segmentu při podpoře rodin s dětmi, osob 

zdravotně postižených a seniorů 

Moravskoslezský kraj / Ostrava 

 

Hlavní přínos: 

• začleňování (integrace) osob se znevýhodněním do společnosti a zvýšení kvality jejich 

života  

• zajištění primární prevence  

 

Síť pro rodinu, z. s.1 (Síť mateřských center o.s.) vznikla v roce 2002 na základě dlouholeté 

neformální spolupráce mateřských center. Posiluje občanský život komunity, hodnotu rodiny  

a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje 

právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny a usiluje o zdravý život 

ve zdravém prostředí.  

Mezinárodní projekt Euroklíč2 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.  

Dlouhodobým cílem projektu je zajistit osobám se sníženou schopností pohybu na celém 

území ČR rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických 

kompenzačních 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 věku. 

 

Rodiče dětí do tří let věku mají možnost, prostřednictvím neziskové organizaci Síť pro rodinu, 

získat zdarma univerzální klíč k toaletám a místnostem s přebalovacími pulty po celé České 

republice a na mnoha místech Evropy. 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 koordinátorek Sítě 

pro rodinu.  

 

 

1 Kontakt: Síť pro rodinu, z.s., Truhlářská 24, 110 00 Praha 1 
2 http://www.nrzp.cz/projekty/euroklice.html 


