ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU SENIOR
PAS ÚSTECKÉHO KRAJE 2020

Provoz a aktualizace webových stránek
Adresa webových stránek projektu je www.seniorpasy.cz
Na webových stránkách projektu jsou uvedeny informace o projektu, je zde umožněno vyhledávání
poskytovatelů slev dle služby, místa a výše slevy. Dále je zde možnost registrace nových členů.
Probíhá pravidelná aktualizace webových stránek, pravidelně jsou vkládány informace o blížících se
akcích a nabídkách poskytovatelů. Uveřejňovány jsou i pozvánky na akce partnerů projektu. Najdou
zde senioři sekci nejčastějších otázek, kde se dozví zajímavé rady a pravidla. V sekci kontaktní centra
najdou senioři seznam kontaktních míst.

Provoz a údržba databáze poskytovatelů a seniorů
Databáze seniorů zahrnuje činnosti jako provoz, správa, údržba a rozšiřování databáze, registrace,
export dat na výrobu karet. Databáze držitelů obsahuje jméno a příjmení seniorů, rok narození,
adresa bydliště, kontakty, datum registrace. Databáze umožňuje statistické výstupy (počet
registrovaných, složení dle obcí).
Databáze poskytovatelů zahrnuje činnosti jako provoz, správa, údržba a rozšiřování databáze,
registrace poskytovatelů. Obsahuje název poskytovatele, druh poskytované služby, výše slev,
kontakty, webová stránka.
Databáze poskytovatelů i databáze držitelů jsou pravidelně aktualizovány a doplňovány.

Nábor poskytovatelů
Nábor poskytovatelů zahrnuje vyhledání a oslovení potencionálních poskytovatelů s ohledem na
cílovou skupinu, prezentace projektu Senior pasy, uzavírání smluv.
Smlouvy jsou uzavírány na minimálně 5% slevu, poskytovatelé nabízejí slevy na zboží a služby
z těchto oblastí:
o

Volnočasové

o

Sportovní

o

Lázeňství a wellness

o

Stravování a ubytování

o

Cestování

o

Knihkupectví

o

Muzea a galerie

o

Spotřební nákupy bez ohledu na odvětví

Do projektu bylo během roku 2020 zapojeno 74 poskytovatelů z Ústeckého kraje. Celkem je
v Ústeckém kraji zapojeno do projektu 138 poskytovatelů slev.

Komunikace s držiteli e-magazín
Držitelům je pravidelně zasílán e-magazín s informacemi o projektu. Tyto e-magazíny informují
držitelé o různých akcích, které se budou konat.

Provoz kontaktní linky
Komunikace s uživateli zahrnuje činnosti jako informace o projektu, registrace, zodpovídání dotazů,
vyřizování připomínek a zájemci je mohou získat:


telefonicky - na lince pro seniory +420 840 111 122, +420 543 210 790, v provozu v pracovní
dny od 8:00 hod. do 16:00, mimo pracovní dobu je k dispozici záznamník



e-mailem - adresa pro e-mailovou komunikaci je info@seniorpasy.cz



facebook

Komunikace s poskytovateli slev zahrnuje činnosti jako získávání informací o podmínkách zapojení
subjektů, které mají zájem stát se poskytovateli slev, úprava záznamu v databázi, přidání další
pobočky aj.

Krizová telefonní linka pro seniory
Od 24. 3. 2020 byla zřízena nonstop bezplatná linka pro pomoc seniorům na telefonním čísle
800 111 122. Provoz linky byl zajištěn 24 hodin denně, mimo zaměstnance a vyškolené
pracovníky projektu se na provozu telefonní krizové linky také podíleli dobrovolníci z Masarykovy
univerzity (z oboru sociologie a psychologie). Volajícím je poskytnuta odborná pomoc a
poradenství od 14 zaškolených poradců. Tato linka byla od počátku fungování denně
zveřejňována v informační liště na programu ČT24 a informace k ní byly také zprostředkovány
v živém rozhovoru v pořadu Dobré ráno v České televizi. Účelem této telefonní linky bylo
především poskytnout seniorům důležité informace k orientaci v nastalé krizové situaci, získání
pomoci, a především možnost si popovídat s odborníky.

Kontaktní místa, Označení kontaktních míst

Výroba karet včetně distribuce
Každá registrovaná osoba obdrží plastovou slevovou kartu, která slouží jako průkaz opravňující
čerpat výhody slevového systému. Karta je rozesílána včetně průvodního dopisu a „přivítání do
projektu“.
Do projektu bylo během roku zapojeno 1 103 seniorů z Ústeckého kraje. Celkem je do projektu
zapojeno v Ústeckém kraji 21 505 seniorů.
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Mediální a propagační kampaň

Informační kampaň Covid 19 pro seniory
V průběhu měsíce března a dubna jsme v rámci projektu Senior Pas připravili informační kampaň ke
vzniklé situaci s koronavirem Covid 19. Držitele jsme na letácích informovali o důležitých informacích,
jak v nelehké situaci postupovat, aby nedošlo k nákaze, a také jsme pro ně zajistili přehled důležitých
telefonních čísel a odkazů, ať už na hygienické stanice, informační linky nebo na místní organizace.

NEmáte roušku?
V rámci projektu Senior Pas jsme dále rozjeli kampaň „NEmáte roušku?“ Nabízíme tak přes webové
stránky a Facebook možnost bezplatného zaslání roušky přímo na konkrétní adresu, přímo do poštovní
schránky. Rozesílka roušek stále pokračuje.

Pomoc a spolupráce s Radou seniorů v Ústeckém kraji
Pro Radu seniorů jsme připravili balíčky, ve kterých jsme zasílali jednorázové rukavice, bavlněné roušky,
desinfekci, papírové ubrousky a také průvodní dopis s informacemi a telefonickými kontakty. Pravidelně
je kontaktujeme a zjišťujeme, co jim chybí a co by ještě potřebovali doplnit a zaslat.

FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ
Abychom alespoň trochu seniory zabavili, připravili jsme facebookovou soutěž. Od pondělí 23. 3. každý
den v 9 hod. ráno byla vyvěšena soutěžní otázka z oblastí jako např.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Česko z výšky
Evropa z výšky
fotografie měst
fotografie z přírody (stromy, zvířata)
historické fotografie ulic a měst
herci a herečky stříbrného plátna
úryvky z filmů
obal z knihy
místa natáčení filmů a seriálů
méně známé automobily a motocykly

Výherce z každého dne obdrží výhru po skončení nouzového stavu.

Mediální a propagační kampaň v časopisech
Inzerce projektu ve vánoční příloze TV magazín, TV star a TV mini

Letáky – Registrační formuláře, letáky propagace.

Road show
BITVA U CHLUMCE, 5. 9. 2020

III. FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI – SVÁTEK SENIORŮ, 26. 9. 2020

Babička roku 2020, Svátek seniorů, Kniha vzpomínek

Svátek seniorů a Babička roku v bezpečí domova
Na 1. říjnový den připadá Mezinárodní den seniorů. K této příležitosti zorganizoval Ústecký
kraj a Senior Pas v Ústí nad Labem kulturní událost Svátek seniorů a Babička roku. Cílem
oslav je především vyjádření úcty, která seniorům právem patří, jako vděk za jejich lásku,
péči a práci pro společnost. Letos se organizátoři rozhodli pro bezpečnou verzi realizace
této události a akci přesunuli do online světa. Kulturní akci Svátek seniorů a Babička roku

tak senioři mohou zažít v bezpečí domova a zhlédnout na svých počítačích a chytrých
telefonech.
Projekt Senior Pas ve spolupráci s Ústeckým krajem dopřeje seniorům prožít tuto kulturní událost
v bezpečí jejich domova. Organizátoři se tak rozhodli v zájmu všech seniorů kvůli aktuální nepříznivé
situaci s onemocněním COVID-19. Senioři o svůj zážitek nepřijdou, kulturní akce Svátku seniorů a
Babička roku proběhnou online a senioři budou moci zhlédnout záznam celé události v bezpečí svého
domova. Videa budou zveřejněna na webových stránkách a Facebooku projektu Svátek seniorů, Babička
roku a Senior Pas a dále budou šířena partnery i organizátory do online světa.
Senioři se mohou těšit na moderovaný pódiový program, kde je slovem i zpěvem potěší Vladimír Hron,
dále jim ke svátku zazpíval Bohuš Matuš a Petra Černocká. V rámci odpoledne probíhala i soutěž Babička
roku Ústeckého kraje 2020. Přihlášené babičky soutěžily ve třech disciplínách - rozhovor, volná disciplína
a módní přehlídka. Vítězkou se stala Ilonka Šnorychová z Mostu a právem se může pyšnit titulem Babička
roku Ústeckého kraje 2020. Stříbrnou medaili vybojovala Hana Baráková z Lovosic a třetí příčku obsadila
Jana Vránová z Roudnice nad Labem. Ocenění Nejstarší babička po zásluze získala Dana Jírová z Ústí
nad Labem a zároveň se stala i Babičkou Sympatie.
Mezinárodní den seniorů se do povědomí dostává u nás až v posledních letech, ve většině zemí světa si
jej však lidé připomínají již od roku 1998. Tento svátek nabízí nejen oficiální rámec pro zdůraznění
vřelých vztahů dětí k vlastním prarodičům, ale zároveň také představuje příležitost pro naplňování
myšlenky aktivního znovuzapojování seniorů do společenského dění.
Odkaz na krajské kolo soutěže: https://www.youtube.com/watch?v=IjSDHS3KD9A
Odkaz na finálové kolo: https://www.youtube.com/watch?v=ZjILEJ5S2Cw

PROGRAM
Ústí nad Labem, Dům kultury Ústí nad Labem
25. září 2020, 13:00 – 18:00
Moderuje: Vladimír Hron

13:00 Zahájení – Vladimír Hron
13:15 Babička roku – 1. soutěžní disciplína – Rozhovor
13:50 Vladimír Hron
14:20 Babička roku – 2. soutěžní disciplína – Volná disciplína

15:00 Přestávka
15:10 Vladimír Hron
15:40 Babička roku – 3. soutěžní disciplína – Módní přehlídka
16:00 Bohuš Matuš (radí se porota)
16:30 Vyhlášení vítězky soutěže Babička roku Ústeckého kraje
16:50 Bohuš Matuš
17:00 Petra Černocká
18:00 Ukončení programu

Kniha vzpomínek
V rámci Svátku seniorů a Babičky roku jsou senioři seznamování s problematikou genealogie. Je jim
vysvětleno, jak sami mohou pátrat po předcích a sestavit si rodinný rodokmen. Kniha vzpomínek,
která je pomocí jednotlivých kapitol, provede jejich životem. Na mysl jim vyvstanou dávno
zapomenuté okamžiky z dětství i pozdějšího života. Tuto knihu obdrží senioři zdarma odnáší si ji sebou
domů, kde mohou pokračovat ve vzpomínání, doplnit ji fotografiemi a vytvořit tak kroniku svého
života. Hmatatelnou stopu, díky které zanechají trvalý odkaz pro pozdější generace.
Pro nás nejsou obyčejné příběhy a malí lidé, protože věříme, že i ty nejvšednější dny jsou
různobarevnou životní mozaikou.

Katalog poskytovatelů, včetně distribuce
Katalog poskytovatelů Ústeckého kraje obsahuje seznam aktuálních poskytovatelů slev seřazených
dle abecedy. Katalog poskytovatelů je distribuován na kontaktní místa a bude rozdáván na road
show a dalších akcích.

Mobilní aplikace pro Senior Pas
Aplikace je pro držitele Senior Pasu Ústeckého kraje zdarma ke stažení na Google Play i APP STORE.
Pomáhá držitelům k lepší orientaci a vyhledávání poskytovatelů slev. Mohou tak rychle najít
poskytovatele ve svém okolí, ať už budou kdekoliv.

