KODA PROJEKTA: 2019-1-ES01-KA202-064495

🌱

4. glasilo projekta TRECE
Zaključno transnacionalno (četrto) srečanje projekta
TRECE

Zaključni sestanek projekta TRECE - Usposabljanje za opolnomočenje
končnih energetskih potrošnikov je potekal dne 15. decembra 2021.
Projekt finaciran s programa Evropske unije ERASMUS +, je svoje cilje izpolnil
do decembra 2021, njegov glavni rezultat (platforma za usposabljanje MOOC)
je brezplačno na voljo na spletni strani TRECE (www.trece.eu).
Zaradi omejitve potovanj smo se odločili za spletni sestanek. Razpravljali smo
o statusu in končnih korakih projekta. Sestanek se je začel s pregledom

projekta s strani španskih vodilnih partnerjev SGS o vseh aktivnostih, ki so bile
že izvedene do sedaj.
Nato je vsak projektni partner na kratko predstavil rezultate in povratne
informacije o dogodkih, ki so jih organizirali, nacionalnem informativnem dnevu
in dnevu pilotnega testiranja. Ti dogodki so potekali v vsaki državi konzorcija,
da bi se informacije o projektu TRECE lahko razširile znotraj ciljnih skupin in
dobile tudi dragocene povratne informacije o funkcionalnosti platforme za
usposabljanje, njeni vsebini, organizaciji ter splošnem videzu.

Sama platforma je bila tudi ena glavnih tem projektnega sestanka, na katerem
je projektni partner CRES iz Grčije predstavil najnovejše modifikacije spletnega
tečaja in pregledal zadnje korake glede grafike in varnostnega dostopa (*za več
informacij glej spodaj).

Naslednja tema razprave je bila Evropska konferenca TRECE, ki jo je CRES
organiziral 21. decembra 2021, s poudarkom na razširjanju projekta na
evropski ravni in povezovanju s ključnimi deležniki (*za več informacij glej
spodaj).

Projektni partner iz Romunije, ENERO, ki je odgovoren za načrt diseminacije in
komuniciranja, je sestanek zaključil s predstavitvijo statusa izvedbenih
diseminacijskih ciljev in končnih ukrepov, ki jih je treba izvesti v zvezi s
komuniciranjem na družbenih omrežjih, sodelovanjem s specializiranimi mediji
in drugimi diseminacijskimi aktivnostmi.

Za več informacij o projektu kontaktirajte vodjo projekta vodilnega partnerja
SGS na elektronskem naslovu mercedes.rodriguez@sgs.com ali obiščite
spletno stran projekta www.trece.eu
Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacija odraža
samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli
uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Moodle spletni tečaj TRECE, orodje za
opolnomočenje ranljivih porabnikov energije
Eden glavnih rezultatov projekta TRECE je spletni tečaj TRECE opolnomočenje porabnikov energije in sprememba vedenja, ki naj bi ga ponudili
socialnim deležnikom, nevladnim organizacijam in občinam za izboljšanje
svojega znanja in boljši nagovor ljudi, ki so izpostavljeni energetski revščini.
Program usposabljanja TRECE je brezplačni odprti spletni tečaj (MOOC
sistem), zasnovan tako, da je privlačen, preprost, uporabniku prijazen in
enostaven za uporabo. Orodje se lahko uporablja na spletu, z osebnimi
računalniki in mobilnimi napravami (tablični računalniki, pametni telefoni).
MOOC sistem ima naslednja glavna področja:
Module usposabljanja
Orodja za samoocenjevanje
Forum za razpravo o možnih pristopih k energetski revščini
Sam tečaj je strukturiran v šestih modulih (skupaj 45 ur):
Ukrepi varčevanja z energijo in ukrepi interpretacije porabe energije
Energetsko učinkovite naprave in oprema
Dobavitelji energije in obračunavanje
Orodja in rešitve IKT za energetsko učinkovitost doma
Obnovljivi viri energije in podnebne spremembe
Subvencije za energetsko revne ljudi – finančni modeli v vsaki državi
partnerici projekta
Tečaj je opravil pilotno testno fazo, kjer so nacionalni socialni deležniki ocenili
uporabnost platforme MOOC in dobil pozitivno oceno.
Tečaj v angleščini, bolgarščini, španščini, slovenščini, romunščini in grščini je
dostopen na spletni strani projekta http://trece.eu/.

Evropski dogodek TRECE
Konzorcij projekta ERASMUS + Training for Energy Consumers
Empowerment - TRECE in Center za obnovljive vire in prihranke energije
(CRES), grški partner sta organizirala evropski dogodek za opolnomočenje
potrošnikov z naslovom »Energetska revščina v EU: trenutno stanje, politike,
krepitev vloge potrošnikov« v torek, 21. decembra 2021 na spletu, zaradi
varnostnih omejitev covid-19. To je bil poldnevni dogodek, razdeljen na tri
glavne seje:
1. Stanje in politike energetske revščine v EU in v državah konzorcija
(Bolgarija, Grčija, Slovenija, Španija, Romunija).
2. Predstavitev primerov iz resničnega življenja, izkušenj in praktičnih
rešitev socialnih deležnikov
3. Projekti EU, namenjeni spopadanju z energijsko revščino in predstavitev
platforme za usposabljanje TRECE

Prvo srečanje se je začelo s pregledom stanja in politik EU glede energetske
revščine. Po pridobitvi širše slike so strokovnjaki iz vsake partnerske države
podali koristne informacije o trenutnem stanju energetske revščine v svoji
državi ter o obstoječih ukrepih in izvajanih politikah za reševanje problema. To
srečanje je udeležencem dalo priložnost opazovati skupne težave, s katerimi se
srečujejo v EU in sodelujočih državah, ter razlike v funkcionalnosti socialnih
storitev.
Na drugi seji so besedo imeli predstavniki evropskih ali nacionalnih organizacij,
nevladnih organizacij in drugih ustreznih organov, ki delajo z ljudmi v energetski
revščini, predlagajo praktične rešitve ali uporabljajo obstoječa orodja in
programe za reševanje energetske revščine.
Na zadnji seji so strokovnjaki EU predstavili obstoječe projekte, ki jih financira

EU na področju boja proti energetski revščini, z namenom širjenja njihovih
predlaganih orodij, rezultatov raziskav in mehanizmov rešitev.

Na začetku dogodka je udeležence pozdravil predsednik CRES-a, dr. L.
Pyrgiotis, ki je poudaril pomen podobnih delavnic, saj je energetska revščina
ključna tema v EU. Dr. Ch. Malamatenios, vodja oddelka za usposabljanje
CRES, je podal kratek pregled dogodka, gospa D. Ntoulia, predsednica
Collaborative TerraNet, pa je pozdravila dogodek in ga povezala z njihovimi
dejavnostmi, ki se nanašajo na različne zadruge, ki so del njihove mreže.

Na dogodek se je prijavilo 96 udeležencev, od tega 22 govorcev in 76
udeležencev. Občinstvo je bilo iz več kot 10 evropskih držav ter iz različnih
relevantnih organizacij in deležnikov: občin, nevladnih organizacij, socialnih
uslužbencev, energetskih podjetij in energetskih svetovalcev, univerz,
raziskovalnih inštitutov, zavodov za usposabljanje, združenj lastnikov
stanovanj, ministrstev, gradbenih in stanovanjskih podjetij in potrošnikov.

TRECE MEETING

Za več informacij o projektu se obrnite na vodje projekta, SGS, preko
mercedes.rodriguez@sgs.com
Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni
odobritve vsebine, ki odraža izključno stališča avtorjev, in Komisija
ne odgovarja za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Aktualni evropski projekti o
energetski revščini 📈💡

👉 ENGAGER

ENGAGER 2017-2021 COST Action želi doseči transformacijske spremembe
pri raziskovanju in zmanjševanju energetske revščine na ravni gospodinjstev v
Evropi. Omogoča razvoj celovitih, inovativnih in na dokazih temelječih političnih
okvirov.
ENGAGER obravnava velik družbeni izziv, ki posega v tri medsebojno
povezane cilje:
1. Kako je mogoče energetsko revščino razumeti in izkoreniniti z
večdimenzionalnimi raziskavami in politiko?
2. Kakšne so konceptualne in metodološke zapletenosti, ki podpirajo
energetsko revščino?
3. Kateri je najboljši način za premagovanje omejenega znanja o energetski
revščini v Evropi?

Projekt ustvarja aktivno platformo za evropske dialoge o raziskovanju in
obravnavanju energetske revščine med štirimi skupinami ustreznih deležnikov
(institucije EU, zagovorniške skupine, akademski krogi, podjetja).
Njegov cilj je razviti in okrepiti mednarodno skupnost raziskovalcev in praktikov,
osredotočenih na boj proti energetski revščini – pogoju, ki se običajno kaže v
nezmožnosti zagotavljanja ustreznih ravni domačih energetskih storitev (kot so
ogrevanje, razsvetljava, hlajenje, naprave).

👉 SocialWatt Analyzer

The SocialWatt Analyzer je orodje IKT, ki pomaga dobaviteljem energije
učinkovito prepoznati energetsko revna gospodinjstva. Orodje je zasnovano
tako, da uporabnik ne potrebuje nobenega posebnega tehničnega strokovnega
znanja / veščin, niti znatnih virov (finančnih, človeških in računalniških).
SocialWatt Analyzer podjetjem omogoča uvoz podatkov o strankah, vključno z
informacijami o računih za energijo, porabi energije in značilnostih
gospodinjstva. V konfiguracijo instrumenta so vgrajene uporabne funkcije, ki z
ustrezno prilagoditvijo njegovih nastavitev lahko energetska podjetja/dobavitelji
samodejno uporabijo segmentacijo odjemalcev in identificirajo energetsko
revna gospodinjstva z uporabo različnih definicij in predpostavk o energetski
revščini, kjer je to primerno.
Projektni konzorcij vključuje partnerje iz Romunije, Grčije in Španije.

👉 SocialRES

Namen projekta je zapolniti netehnološke raziskovalne vrzeli, ki ovirajo
širšo uporabo poslovnih in storitvenih modelov družbenih inovacij v
evropskem energetskem sektorju.
Z raziskavo bodo postavili osnovo za boljše razumevanje socioekonomskih,

sociokulturnih, družbenopolitičnih in spolnih dejavnikov, ki vplivajo na vedenje
odjemalcev v energetskem sistemu in spodbujali razvoj novih vzorcev sodelovanja
med ključnimi akterji, ki omogočajo energetsko demokracijo: zadrugami,
energetskimi agregatorji in platformami za množično ﬁnanciranje.
Znotraj zadruge se ranljivi potrošniki identiﬁcirajo in dobijo pomoč skupnosti.

👉STEP |

Solutions to Tackle Energy Poverty

Rešitve za reševanje energetske revščine (STEP) je projekt za razvoj
preprostega, inovativnega in ponovljivega modela ukrepov za obravnavo
energetske revščine. Projekt zajema nekatere države z najvišjo stopnjo
energetske revščine v Evropi, vključno z Bolgarijo.
Med rezultati projekta so niz političnih priporočil, najboljše prakse in Moodle
usposabljanje.
V Bolgariji se STEP spopada z energetsko revščino tudi med romsko
skupnostjo.

👉 EmpowerMed

Ob upoštevanju dinamične vloge žensk v gospodarstvu se projekt
EmpowerMed (Opolnomočenje žensk za ukrepanje proti energetski
revščini v Sredozemlju) spopada z energetsko revščino in pomaga izboljšati
zdravje ljudi na obalnih območjih sredozemskih držav, s posebnim poudarkom
na ženskah.
Svoje cilje želijo doseči z:
Ozaveščanjem javnosti o energetski revščini in sredstvih za njeno lajšanje
s poudarkom na posebnostih obalnih območij z vidika spola in zdravja.
Izvajanjem praktičnih rešitev, prilagojenih opolnomočenju gospodinjstev,
ki jih prizadene energetska revščina.
Oblikovanjem lokalnih, nacionalnih in političnih priporočil EU ter
spodbujanje rešitev za boj proti energetski revščini.

👉 ElectraEnergy |

potrošniške zadruge – inovativen
mehanizem za spopadanje tudi z energetsko revščino

ELECTRA Energy je certificirana socialna zadruga, ustanovljena leta 2016 s
sedežem v Atenah v Grčiji. Njen obseg je podpora prehodu na decentraliziran,
učinkovit in trajnosten energetski sistem z državljani in lokalnimi skupnostmi v
središču.
Tako deluje z:
Državljani in lokalnimi skupnostmi
Občinami
Akademskimi ustanovami
Nacionalnimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami.
Dejavnosti energetske zadruge Electra so razdeljene v 4 sklope:

1. Raziskave na področju energetskega razvoja skupnosti, financiranja,
upravljanja, družbene sprejemljivosti, energetske revščine
2. Razvoj projektov: načrtovanje in poslovno modeliranje, svetovanje,
finančno vodenje, vodenje projektov
3. Krepitev zmogljivosti: načrtovanje in izvajanje izobraževalnih dejavnosti o
energiji skupnosti in delavnic za krepitev zmogljivosti
4. Zagovorništvo s spremljanjem in krepitvijo energetskih politik, predpisov
in strategij skupnosti

Kolektivna lastna poraba: praktičen skupnostni energetski model za boj proti
energijski revščini, D. Kitsikopoulos, Ch. Vrettos, zadruga Electra Energy
(info@electraenergy.coop, dimitris@electraenergy.coop)

Ali si vedel...?

👇

✏️
V Romuniji začne veljati nov zakon o zaščiti
ranljivih potrošnikov
Zakon št. 226 z dne 16. septembra 2021 o ukrepih socialnega varstva
ranljivih odjemalcev energije se uporablja od 1. novembra 2021.
Zakon daje definicije za:
Ranljiv porabnik energije, - samska oseba/družina, ki zaradi zdravja,
starosti, nezadostnih prihodkov ali izoliranosti od energentov potrebuje
ukrepe socialne zaščite in dodatne storitve za zagotavljanje najmanj
minimalnih energetskih potreb
Energetska revščina - nezmožnost ranljivega potrošnika, kot je
opredeljeno zgoraj, da bi zadovoljil minimalne energetske potrebe, in
sicer minimalno porabo energije posameznika/družine za razsvetljavo,
optimalno hlajenje in ogrevanje doma, podporo za kuhalne prostore in
toplo vodo, uporaba komunikacijskih sredstev, uporaba energije ali moči
za medicinske pripomočke za podporo življenja ali za izboljšanje zdravja
ljudi.

Zakon se nanaša na družino ali samsko osebo, ki nima drugih pomembnih
nepremičnin ali dobrin in ima povprečni mesečni neto dohodek v višini
do pribl. 280 eur / osebo v primeru družine in
do pribl. 410 evrov, v primeru samske osebe.

Novi zakon o ranljivem potrošniku je spet bolj ﬁnančna
pomoč za ogrevanje hiše v hladni sezoni kot zakon, ki
ranljivemu potrošniku omogoča boj proti energetski
revščini...
Kazalniki merjenja energetske revščine temeljijo izključno na dohodku
gospodinjstev.
Ukrepi za zaščito ranljivih odjemalcev popolnoma ignorirajo neﬁnančne
ukrepe ali povečanje energetske učinkovitosti (npr. zamenjava
neučinkovitih kotlov ali peči).
Identiﬁkacija oseb z nizkimi dohodki se opira na izjave na lastno
odgovornost.

Začarani krog neposredne ﬁnančne pomoči:
Energetsko revščino bi bilo treba prekiniti z opolnomočenjem ranljivega
odjemalca, da izstopi iz paradigme energetske ranljivosti. To je še vedno
manjkajoči steber v romunskem pristopu k zmanjševanju energetske revščine.
Energetska revščina pomeni več kot pomanjkanje ﬁnančnih sredstev (visoki
računi-nizki dohodki). Obstaja tudi pomanjkanje znanja o vprašanjih, povezanih
z energijo:

Energetska učinkovitost,
Sposobnost internetne komunikacije in informiranja,
Uporaba IKT opreme in orodij.

Raziskati je treba inovativne ﬁnančne in upravljavske mehanizme. Primer:
skupnost potrošnikov/potrošnikov, kjer je mogoče prepoznati ranljive potrošnike
in jim pomagati.

Podpora Evropske komisije izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve
vsebine, ki odraža izključno stališča avtorjev, in Komisija ne odgovarja
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
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