TISKOVÁ ZPRÁVA
Projekt SENIOR PASY nově v Olomouckém kraji!
26. července 2012, Olomouc. Dnes byly na tiskové konferenci slavnostně spuštěny SENIOR PASY i
pro obyvatele Olomouckého kraje. Tento region je v pořadí již druhým po jižní Moravě, kde tento
projekt velmi úspěšně funguje více než rok.

Princip projektu
SENIOR PASY vznikly jako program nabízející pomoc obyvatelům od 55 let. Podmínkou
registrace do projektu je věk a bydliště na území Olomouckého kraje. Zájemci na základě
bezplatné registrace obdrží do několika týdnů kartu velikosti klasické platební karty. Její
přidaná hodnota je v nabídce systému slev sítě pečlivě vybraných poskytovatelů. Nejdříve
vznikla kvalitní slevová síť s cílem nabídky uceleného systému slev. Je zaměřen zejména na
oblasti lázeňství, wellness, cestování, vzdělávání třetího věku, návštěvy muzeí, galerií nebo
pro zdravotnictví, stravování a ubytování. Nechybí samozřejmě ani spotřební nákupy.
Podpora Olomouckého kraje
Bez výrazné podpory a finanční dotace kraje by zmiňovaný projekt nemohl od dnešního dne
začít fungovat. Ing. Pavel Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, popsal na úvod
tiskové konference očekávání, která do SENIOR PASů vkládá kraj: „Osobně si od tohoto
projektu slibuji jasnou, konkrétní, efektivně fungující pomoc, ulehčení a zpříjemnění života
seniorů. O to lépe, že ji nabízíme bezplatně v podobě nového projektu s velkou budoucností.
Žijeme v době, kdy každá možnost je vítaná. Těší mne, že aniž by byl projekt oficiálně
spuštěn, o kartu je velký zájem“.
Statistiky
Ke dnešnímu dni je evidováno celkem 987 požadavků na registraci v projektu ze strany
seniorů Olomouckého kraje. Očekáváme, že první distribuce karet proběhne během srpna,
aby nejpozději do konce prázdnin dostali tito zájemci své registrační karty poštou. Finanční
podpora kraje umožní výrobu a distribuci karet. Žadatelé tedy díky Olomouckému kraji obdrží
Senior pas zdarma“.
Poskytovatelé
Celkově je v rámci Olomouckého kraje 241 poskytovatelů slev s tím, že za lokalitu Jeseník
jde o 47, v Olomouci o 94, v Prostějově 15, v Přerově 37 a v Šumperku o 48 nabídek. Firmy
nabízející slevy jsou řazeny do tří skupin. „Běžný“ poskytovatel předkládá celoroční nabídku
slev v rozmezí 5-15%, „stříbrný“ v rámci sezónní nabídky 20-30% a konečně „Zlatý“ pak
slevu 35-50%.
Možnosti registrace
Existuje hned několik cest, jak získat kartu. Zájemci se mohou registrovat online na
www.seniorpasy.cz, telefonicky na čísle 543 210 790 nebo písemně zašlou registrační
formulář na adresu SENIOR PASY, Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno. Komu vyhovuje
elektronická komunikace, může své jméno, příjmení, ulici, č. p., město, PSČ, telefon, e-mail
a datum narození zaslat na info@seniorpasy.cz.
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