PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA K PROJEKTU SENIOR
PAS ÚSTECKÉHO KRAJE 2021
Leden – červen 2021

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 do 6/2021 zapojeno 11 poskytovatelů z Ústeckého kraje. Celkem je v Ústeckém
kraji zapojeno do projektu 146 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.

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 do 6/2021 zapojeno 336 seniorů z Ústeckého kraje. Celkem je do projektu
zapojeno v Ústeckém kraji 21 931 seniorů.
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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.

