
  

 

 

Το έργο SAVE AGE έφθασε στο τελικό στάδιο 

Το έργο SAVE AGE έχει εισέλθει στην τελευταία φάση και στην Ιταλία ομαδοποιήθηκαν τα 

αποτελέσματα από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν και παρείχαν όλοι οι εταίροι του έργου 

καθ 'όλη τη διάρκεια του έργου. 

Τελικά παράχθηκε ένα λεπτομερές σχέδιο δράσης για την ενέργεια για  όλους τους εταίρους του 

έργου και ενώ συμβουλές για τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των διευθυντών, των 

ηλικιωμένων και των εργαζομένων στη ΜΦΗ παρέχονται. Οι Ιταλοί αποφάσισαν να 

επικεντρωθούν στην παραγωγή συγκεκριμένων εργαλείων που υποστηρίζουν την συνεχή αύξηση 

της ευαισθητοποίησης, όταν το έργο SAVE AGE θα έχει ήδη τελειώσει, γιατί αυτό αποτελεί 

επίσης κύριο στόχο του έργου. Για τις Ιταλικές ΜΦΗ οι μεμονωμένες ενέργειες δεν είναι 

κατάλληλες για την αποτελεσματική εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά πολλές απλές καθημερινές 

ενέργειες του κάθε "παράγοντα" είναι απαραίτητες καθώς και η γνώση των λεπτομερειών στην 

εφαρμογή των καλών πρακτικών, που μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμη εξοικονόμηση ενέργειας. 

Όλοι οι Ιταλοί διευθυντές μας είπαν: «Πρώτα απ 'όλα η εξοικονόμηση ενέργειας είναι θέμα 

πολιτισμού". 

Ξεκινώντας με αυτή τη συνειδητοποίηση, μετά χρειάστηκε ο ορισμός ενός σημείου εκκίνησης 

που θα μπορούσε να αλλάξει νοοτροπία των ανθρώπων, και το αποτέλεσμα είναι ένα σετ 

εργαλείων που παρέχει μια καθημερινή υπενθύμιση της σημασίας της προσωπικής προσπάθειας 

στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

Ημερολόγιο SAVE AGE με καλές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας  

Ένα από τα εργαλεία που σκέφτηκαν στην Ιταλία ήταν σίγουρα  ένα ημερολόγιο, το οποίο να 

μπορεί να επιστήσει την προσοχή του καθενός  σε καλές πρακτικές-αναφερόμενες σε όλες τις 

σελίδες και μήνες. 

  



  

 

 

Το ημερολόγιο στάλθηκε σε 300 Ιταλικές ΜΦΗ  και σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους να 

θυμίζει πόσο σημαντικό και σχετικά απλό θέμα είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. 

Σετ και εργαλεία ευαισθητοποίησης SAVE AGE 

Ένα ημερολόγιο μπορεί να μην είναι ορατό από όλους, διότι θα μπορούσε να τοποθετηθεί εκτός 

θέας των εργαζομένων σε ορισμένα γραφεία. Ως εκ τούτου παράχθηκε επίσης ένα ειδικό σετ για 

να είναι πιο ορατό και χρήσιμο και για τους άλλους εργαζόμενους και για τους ηλικιωμένους. 

Μια εικόνα του σετ παρουσιάζεται παρακάτω, το οποίο και έχει πολλά εργαλεία: έναν φάκελο 

με συμβουλές για το συμβούλιο της ΜΦΗ, μια ομάδα αφίσες μεγάλων διαστάσεων με τα πιο 

σημαντικά επιχειρήματα για το SAVE AGE και ένα απόσπασμα ενός ολοκληρωμένου εγγράφου 

για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, ένα κομβικό εργαλείο 

για θέματα σπατάλης ενέργειας και απαιτούμενων δράσεων αντιμετώπισής τους.  

Επίσης περιλαμβάνεται ένας φάκελος με κανόνες ενεργειακής  συμπεριφοράς για το γραφείο, 

την κουζίνα, το πλυντήριο, το βοηθητικό προσωπικό και τα αυτοεξυπηρετούμενα ηλικιωμένα 

άτομα. 

Επιπλέον ετοιμάστηκαν ορισμένοι πίνακες και χαρτοκιβώτια για τους πιο κρίσιμους τομείς της 

ενέργειας όπως πλυντήριο και κουζίνα, με ειδικές συμβουλές για το προσωπικό, και μια 

εκτίμηση πιθανών εξοικονομήσεων.   

 

Υπάρχουν επίσης αυτοκόλλητα και κρεμάστρες πορτών στο σετ, που μπορούν να 

προσαρμοστούν στα μπάνια και στα παράθυρα και πόρτες. Στόχος είναι να δημιουργηθούν 

εμφανή σημεία SAVE AGE τριγύρω στα κτίρια. 

 



  

 

 

Αισθητήρας “SAVE AGE”  

Τέλος σκεφτήκαμε να σχεδιάσουμε και να διαθέσουμε ένα χαμηλού κόστους ηλεκτρονικό 

αισθητήρα για κάθε εταίρο για την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας για κάθε 

ηλεκτρική συσκευή. Ο αισθητήρας επιτρέπει να αντιμετωπιστεί κάθε ανωμαλία και μεταβολή 

στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος με ένα ασύρματο πάνελ αντίστοιχο ενός σηματοδότη. 

 

 

 

Ο στόχος αυτού του εργαλείου είναι να αποφευχθεί οι συσκευές να χάνουν την 
αποτελεσματικότητά τους εξαιτίας της γήρανσης και μη διαπιστωμένων βλαβών. Για 
παράδειγμα, ένα τριών ετών πλυντήριο μπορεί να χάσει έως 40% της αποτελεσματικότητας του 
λόγω της κακής συντήρησης. Το εργαλείο  επιτρέπει να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε τις 
πιο κρίσιμες συσκευές σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, δείχνοντας μια σαφή ένδειξη της 
κατάστασης του εξοπλισμού και επίσης θα μπορούσε να είναι ένα κίνητρο για όλους. 

 


