„Young Energy Europe“
Projekt „Young Energy Europe“ je podporován Spolkovým ministerstvem životního
prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů a je součástí programu EUKI (Evropská
iniciativa k ochraně klimatu). Jeho realizací byla v České republice na základě výběrového
řízení pověřena Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK). Hlavním cílem
iniciativy EUKI je spolupráce v rámci Evropské unie, která podpoří snížení emisí
skleníkových plynů a zintenzívní dialog a výměnu vědomostí a zkušeností bez ohledu na
hranice států.
ČNOPK nabízí podnikům bezplatnou službu, která jim pomůže zvýšit energetickou účinnost a
přispěje k efektivnějšímu využívání zdrojů. Jedná se o další vzdělávání, jehož cílovou
skupinou jsou především mladí zaměstnanci. Ti se v rámci čtyřdenního workshopu dozvědí,
jak v podniku odhalit rezervy v oblasti úspor energií, realizovat opatření k jejich využití, a tím
přispět i k lepší ochraně klimatu. Na závěr obdrží účastníci kurzu certifikát o získání
dodatečné kvalifikace v oblasti účinného využívání zdrojů energie. To dále přispěje i k tomu,
že se zvýší hodnota zaměstnanců podniku na národním i mezinárodním pracovním trhu.

Výhody pro zaměstnance




Převezměte odpovědnost a zpracujte vlastní projekt pro svůj podnik.
Přispějte prostřednictvím atraktivního počinu k ochraně klimatu.
Zajistěte si prostřednictvím ČNOPK uznanou kvalifikaci „Energie-Scout“.

Výhody pro podnik





Identifikujte žrouty energie a snižte dlouhodobě své náklady na ni.
Zmenšete stopu CO2, kterou za sebou Váš podnik zanechává.
Nabídněte svým zaměstnancům atraktivní možnost dalšího vzdělávání.
Motivujte Vaše zaměstnance samostatně přemýšlet o tématech napříč společností.

Cílová skupina pro vzdělávání „Energy-Scouts“
Cílovou skupinou jsou začínající a mladí pracovníci ve věku 20-35 let. Projekt je určen
především pro výrobní a zpracovatelské firmy. Jednoho kurzu se bude moci účastnit 20-25
osob, účastníci budou rozděleni do menších dvou až pětičlenných skupin podle podniků. Pro
účast na kurzu není stanovena žádná konkrétní odborná specializace. Účast je bezplatná.

Průběh kvalifikace
Přihlášení

Zájemci z řad podniků přihlásí své zaměstnance k účasti na kurzu
u ČNOPK.

Workshop

Během čtyřdenního workshopu budou zprostředkovány informace
k základnímu porozumění tématu energie, od výroby až po její
efektivní využívání, a o souvisejících technologiích. Pro usnadnění
praktické části se bude kurz věnovat i projektovému managementu,
interní komunikaci a praktickému zacházení s měřicími přístroji.

Praktická část

V návaznosti na kurz následuje několikatýdenní časové období,
během kterého budoucí „Energie-Scouts“ navrhnou a zrealizují ve
svém podniku vlastní projekt energetických úspor.

Prezentace
projektu

V posledním modulu „Prezentace projektu“ budou prezentovány
praktické projekty na společném workshopu. Tím bude účastníkům
umožněno profitovat i ze zkušeností z ostatních podniků a získat
další podněty k samostatnému hledání dalších potenciálů úspor. Po
skončení obdrží účastníci certifikát o absolvování kurzu.

Termíny
Projekt „Young Energy Europe“ je realizován od listopadu 2017 do října 2020. První kurz
bude probíhat ve 4. čtvrtletí 2018, další dva pak v letech 2019 a 2020.
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