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W Elblągu mamy już Kartę Dużej Rodziny i miejsca przyjazne rodzicom z małymi dziećmi, a od
wczoraj, dzięki "Elbląskiej Karcie Seniora" z pakietu udogodnień mogą korzystać elbląscy
seniorzy. Uroczystość podpisania porozumień z przedsiębiorcami, którzy zostali partnerami
Karty odbyła się w Kamieniczkach Elbląskich.
Program na rzecz osób starszych na lata 2014-2020 zyskuje kolejny, realny wymiar. Dziękuję
członkom Rady Seniorów, radnym doraźnej komisji ds. stworzenia Karty, dziękuję również
przedsiębiorcom, którzy zaangażowali się w program. Możemy w ten sposób poprawić jakość
życia i funkcjonowania seniorów w naszej społeczności. Cieszę się, że już na początku mamy
16. firm, w tym dwie z poza Elbląga - mówił podczas podpisywania porozumień Witold
Wróblewski prezydent Elbląga
Poza prezydentem i przedsiębiorcami w uroczystości uczestniczyli również radni
współpracujący przy tworzeniu Karty oraz członkowie Rady Seniorów z jej przewodniczącą
Teresą Urban, która pełni również funkcję pełnomocnik prezydenta ds. seniorów.
Chciałam gorąco podziękować wszystkim przedsiębiorcom i mam nadzieję, że za Waszym
przykładem pójdą inni. Dla przedsiębiorców może to być dobra forma promocji profilu ich
działalności. Zwracam jednocześnie uwagę, że nie będą seniorom wydawane specjalne Karty,
aby korzystać z ulg wystarczy dowód osobisty lub legitymacja emeryta/rencisty - mówiła Teresa
Urban
Partnerzy Elbląskiej Karty Seniora - zobacz
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O Karcie
7 maja 2015 r. zostało wydane Zarządzenie nr 165/2015 Prezydenta Miasta Elbląg w sprawie
przyjęcia „Elbląskiej Karty Seniora". Program skierowany jest do elbląskich seniorów, którzy
zameldowani są na pobyt stały na terenie Miasta Elbląga i ukończyli 60 rok życia. Głównym
celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia osób powyżej
60 roku życia poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych
przez Miasto Elbląg oraz Partnerów Programu. Potwierdzeniem uprawnień do korzystania przez
osoby starsze z ulg i preferencji, dostępnych w ramach Programu, jest dowód osobisty oraz
legitymacja emeryta i rencisty.

2 / 2
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

