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TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE Z 11. I. 2013 

 

ČERVENÝ KŘÍŽ POTŘETÍ UDĚLÍ CERTIFIKÁTY PŘÁTELSKÝCH MÍST  

 

Další dvě instituce získají certifikát Přátelské místo. Český červený kříž udělí tyto certifikáty 
potřetí v historii. V pondělí 14. ledna 2013 předají zástupci Červeného kříže označení 
Přátelské místo subjektům, které během loňského roku úspěšně ukončily certifikační proces 
a výrazně tak přispěly ke zlepšení služeb pro handicapované občany. Mezi Přátelská místa 
se zařadí nově Magistrát města Plzně a Krajský úřad Plzeňského kraje. Předání 
certifikátů se uskuteční od 17 hodin v hotelu Clarion Congress Hotel Prague, Praha-
Vysočany. 

Kromě dvou nově certifikovaných institucí se v roce 2012 uskutečnila pilotní nebo doplňková 
školení také například v už dříve certifikovaném Muzeu Auto Škoda Mladá Boleslav, na 
odborech sociálních věcí městských úřadů Klatovy a Chomutov nebo v Mladé 
Boleslavi v rámci projektu Zdravé město. Speciální kurz absolvovalo také 14 krajských 
koordinátorů Úřadu práce. V prosinci 2012 odstartoval cyklus školení pobočkových 
pracovníků České spořitelny. Celkem tak v loňském roce kurz absolvoval 201 účastník. 

Přátelská místa jsou projektem Českého červeného kříže, jehož realizací byl pověřen 
Oblastní spolek ČČK Hradec Králové. Cílem projektu je vytvořit národní síť certifikovaných 
poskytovatelů služeb, u kterých bude mít klient s nejrůznějšími typy omezení garanci 
profesionálního přístupu a dostupnosti služeb. Poskytovatelům udělený certifikát usnadní 
přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci 
personálu. Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor, například pro osoby se 
sníženou pohyblivostí, se smyslovým postižením nebo pro seniory. 

Klienti v praxi poznají standard nabízených služeb díky logu Přátelské místo. Jejich seznam 
najdou také na webových stránkách projektu www.pratelskamista.cz. O účast v projektu mají 
největší zájem ubytovací zařízení a poskytovatelé služeb. Stále více se o něj ale zajímají i 
veřejné instituce a úřady.  

 

 

 

 

 
 

 

V Praze dne 11. ledna 2012 

 

Dr. Marek Jukl, Ph.D.        Dr. Josef Konečný 

prezident ČČK         ředitel Úřadu ČČK 
 


