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SAVE AGE: postup do další fáze projektu – konkrétní aktivity, které podpoří efektivní zacházeni 

s energií v domovech péče 

 

Není žádný pochyb o tom, že podrobné analýzy a energetické audity prováděné ve stovce domovů péče napříč 

celou Evropou nám umožnily proniknout do problematiky spotřeby energie v sektoru sociální péče. Ve druhé 

fázi projektu SAVE AGE budou získané informace a zkušenosti využity k další spolupráci domovů péče, jejich 

zastřešujících organizací a dalších ze sektoru sociální péče. Pro tyto účely započali němečtí kolegové z projektu 

SAVE AGE sérii seminářů, workshopů a dalších aktivit pro 10 vybraných domovů péče v Německu a další 

spolupracovníky. 

 

Z energetických auditů a intenzivní diskuze s představiteli deseti německých domovů vyšlo najevo, že většina 

organizací preferuje strategický přístup, tedy cyklické rekonstrukce budov, včetně systému vytápění, ventilace 

a klimatizace. Když je vše postaveno, instalováno a udržováno správně, může budova poskytnout uživatelům 

výborný komfort a kvalitu života, aniž by se přitom spotřebovalo velké množství energie. Co však mnohdy dělá 

velké rozdíly je nám velmi dobře známý „lidský faktor“. Domovy péče s více či méně stejnou poskytovanou 

úrovní bydlení se mohou ve spotřebě energie vzájemně lišit až o 100 %, například pokud zařízení, které ovládá 

vytápění a ventilaci, není správně nastaveno, pokud personál větrá  vnitřní prostory příliš dlouho a navíc jsou 

v pokojích zapnuty radiátory nebo pokud se v kuchyni nesprávně používají elektrické vozy na jídlo a mrazničky. 

 

V některých německých domovech činí spotřeba energie až 13 MWh za vytápění a 5,5 MWh elektřiny za rok 

v přepočtu na jednoho uživatele. Oba dva obnosy by vystačily pro vytápění jednoho rodinného domku a 

zásobení domácnosti o šesti osobách elektřinou po celý rok. Je načase s tím něco udělat! Mimo jiné také proto, 

že nejlepší zjištěné praktiky ukazují, že výdaje mohou být u elektřiny sníženy o polovinu a u vytápění o 70 %. 

„A my si myslíme, že můžeme být ještě lepší“, říká ředitel jednoho z takových domovů. 

 

V průběhu seminářů, workshopů a dalších aktivit naši němečtí partneři vyvinou a uvedou v praxi školící schéma 

pro vedení a personál domovů sociální péče. To vše bude učiněno v úzké spolupráci se zástupci deseti 

zúčastněných domovů a jejich personálu. Zapojilo se i 20 studentů Stuttgartské Mediální Univerzity, ti 

v současnosti vypracovávají materiály vhodné k motivaci energeticky úsporného chování. Naším cílem tedy je, 

aby se naplnila výše řečená slova pana ředitele. 


