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Rodinné pasy
Vážená paní primátorko, vážený pane primátore,
vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte mi Vás oslovit v souvislosti s projektem Moravskoslezského
pro Moravskoslezský kraj realizuje Sun Drive Communications, s. r. o.

kraje

„Rodinné

pasy“,

který

Projekt Rodinné pasy je inspirován projektem Familienpass v Dolním Rakousku, v České republice funguje již
od roku 2006, kdy byl pilotně realizován v Jihomoravském kraji. V současnosti je do projektu zapojen také
kraj Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a kraj Vysočina.
Projekt je založen na systému poskytování slev rodinám z Moravskoslezského kraje s alespoň jedním dítětem
do 18 ti let, včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených partnerským svazkem bez složení
manželského slibu. Účast na projektu a využívání slev je pro rodiny díky podpoře Moravskoslezského kraje
bezplatná a slevy mohou využít napříč celou republikou, podle zapojených poskytovatelů. Slevy je možné
využívat na produkty i služby z oblasti kultury, cestovního ruchu, stravování, zdravotnictví apod. Stěžejní
myšlenkou tohoto projektu je prostřednictvím výhod a slev umožnit rodinám větší zapojení do kulturních,
sportovních, zábavních a dalších aktivit, které jinak mohou být pro rodiny finančně náročné.
Informace o projektu s možností on-line registrace jsou na adrese: www.rodinnepasy.cz a ocením, pokud
Vaše obec přispěje k předání informací o projektu Rodinné pasy svým občanům (např.
prostřednictvím vašich webových stránek či informací v obecním zpravodaji), aby mohlo výhod projektu využít
co nejvíce rodin. Informační letáky přikládáme.
V rámci dalšího rozvoje projektu a poskytnutí větší variability
Moravskoslezského kraje rozšiřovat síť poskytovatelů. Proto se
o zvážení případného zapojení Vámi zřizovaných příspěvkových
partnerů, s nimiž spolupracujete, do tohoto projektu. Pro zřetelnější
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že se samozřejmě může jednat o plošné poskytnutí slevy, zároveň však může jít o jakýkoli, i drobný příspěvek
poskytnutý do rodinné politiky (např. druhé dítě zdarma či za nějakou slevu; sleva v určitý den či hodinu –
např. méně vytížené časy; speciální akce v určitém období apod.). Podrobnosti jistě rádi prodiskutuje
poskytovatel služby. V neposlední řadě zapojení do projektu poskytovateli slev přinese informaci více než 120
tisícům rodinám z celé České republiky a věřím, že v dohledné době i tisícím rodinám z našeho kraje.
Pro bližší informace se můžete obrátit na paní Marii Horňáčkovou, tel.: +420 725 590 743 e-mail:
msk@rodinnepasy.cz nebo mhornackova@sd-c.cz.
Pěvně věřím, že se nám společným úsilím podaří tuto podporu pro rodiny v našem kraji rozvinout. Děkuji
předem za Vaši vůli se k tomuto snažení připojit. Velmi uvítám, budete-li ochotni k této naši žádosti
poskytnout Vaši zpětnou vazbu.
S pozdravem

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana kraje
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