
Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jiho moravském kraji a v krajích Olo-
moucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vyso-
čina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku. 

Projekt je založen na systému poskyto-
vání slev pro rodiny s alespoň jedním dítě-
tem do věku 18 let. 
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravsko-
slezského kraje bezplatná.

Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a slu-
žeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku. 

Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či 
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra. 
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodi-
nám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem. 

Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně 
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli 
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskyto-
vatelů).

Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví 
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách. 

Milí rodiče,
dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a vý-
hod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, ná-
hradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez slo-
žení manželského slibu. K vý-
hodám plynoucích z projektu

získáte přístup po provedení registrace, která je díky pod-
poře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma.  Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako ne-
odmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší ro-
diny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách. 

Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

RODINNÉ PASY

Podmínky registrace:
l trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
l alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
l Rodinný pas je vystavován všem rodinám, 

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Způsob registrace:
l přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz

l zaslání vyplněné žádosti o registraci 
na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno

l zaslání údajů elektronickou cestou

msk@rodinnepasy.cz

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS? 

koordinátor projektu

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
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Výše uvedené osobní údaje spravuje Královéhradecký kraj pro následující účely: 
Vydání a správa karty Rodinný Pas, kontrola splnění podmínek pro poskytování slev, případné zasílání
magazínu a newsletteru. Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány do doby, kdy svůj souhlas odvo-
láte nebo kdy oznámíte, že již nebudete kartu Rodinný Pas využívat. Vaše osobní údaje zpracovávané za
tímto účelem jsou zadávány do databáze, kterou pro Moravskoslezský kraj spravuje nasmlouvaný subjekt
a do které mají přístup i ostatní subjekty, které se účastní projektu Rodinné Pasy. V nezbytném rozsahu
se osobní údaje poskytují i těm subjektům, které se podílejí na případné distribuci magazínu a newsletteru.
Aktuální přehled subjektů, které se účastní nebo podílí na projektu Rodinné Pasy je zveřejněný na webo-
vých stránkách www.rodinnepasy.cz . Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat písemným sdělením, tím však
není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
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