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Školení zaměstnanců a vedoucích domova pro seniory v Högsby ve Švédsku zaměřené na úspory 

energie a dopady na životní prostředí  v rámci jejich každodenního života 

 

Energetická agentura pro jihovýchod Švédska spustila sérii workshopů v deseti domovech pro seniory v tomto 

regionu. Školení odstartovalo v městě Högsby, ve kterém jsou tři místní domovy začleněny do projektu SAVE 

AGE a jsou tedy i všeobecně sledovány co se týče spotřeby energie. 

Doposud se ve městě Högsby uskutečnila čtyři školení, na kterých 

bylo přítomno celkem 70 účastníků. První dvě skupiny byly 

proškoleny 21. března, druhé dvě 28. března. Nejpodstatnějším 

výstupem je skutečnost, že personál a klienti domovů pro seniory 

v Högsby mohou snížit náklady na energie v domovech nejméně o 5 

% pouze tím, že změní své zažité návyky. 

 

 

 

Zaměstnanci a klienti dalších šesti domovů se budou v souladu s cíli projektu SAVE AGE podílet na školeních / 

workshopech, aby zlepšili povědomí a přístup k energetické efektivitě ve svém každodenním životě.  

S účelem poskytnout účastníkům ucelený přehled začíná školení představením podmínek našeho globálního 

životního prostředí a nastíněním situace, která nastane, pokud nezměníme své zažité návyky. Další částí je 

seznámení s možnými opatřeními, která mohou být aplikována každým z nás s výsledným efektem zlepšení 

celkové situace. Tato malá jednoduchá opatření týkající se vašeho života a práce ušetří vaše výdaje, aniž by 

výrazně snížila životní standard.  

Školení, která ve čtyřech domovech proběhla během dvou dnů, vzbudila pozornost 70 zúčastněných i tím, že do 

programu začlenila praktická cvičení ke zvýšení povědomí o energetické efektivitě poněkud populárnějším 

způsobem.  

Část školení se soustředí na manažery domovů s cílem představit jim nástroj pro každodenní chod domova a 

podpořit úsporná opatření co do vybavení a budov. Koncept neustálého zlepšování a zavádění energeticky 

úsporných opatření byl prodiskutován a schválen zaměstnanci i vedením.  

Management a zaměstnanci domovů společně analyzují nastalou situaci a navrhují a schvalují opatření, která 

by měla být zavedena ze strany obslužného personálu. Tyto výsledky budou součástí dalších pracovních setkání 

v ostatních domovech pro seniory.  

 

„Byl to velmi zajímavý a motivující workshop, který mě donutil 

přemýšlet o spoustě věcí, které dělám každý den. Maličkosti a 

úspory, ke kterým přistoupí personál po celé Evropě, určitě ve 

velké míře prospěje našemu životnímu prostředí. Teď už je mi 

jasné, že já sama mohu něco pozitivně ovlivnit. Zítra si 

s manželem pořídíme jízdní kolo!“ 

(Citace účastníka) 


