Care sunt
obiectivele?
DE CE este important?
Europa are ca obiectiv sa fie lider in
tranziția către energie curata și se
angajează să reducă emisiile de
CO2 cu cel puțin 40% până în 2030.
O tranziție de succes către energie
curată necesită ca cetățenii să își
asume rolul pe care îl au în proces,
să fie responsabili, să beneficieze
de noile tehnologii și să participe
activ in piață. În plus, tranziția ar
trebui
să
asigure
protecția
consumatorilor vulnerabili la sărăcia energetică, situație care, potrivit
Energy Poverty Observatory, afectează peste 50 de milioane de
gospodării din UE. Există o gamă
largă de soluții pentru a ajuta
consumatorii
să
își
reducă
necesarul de energie, valoarea
facturii la energie, emisiile de
carbon și, prin urmare, vulnerabilitatea la sărăcia energetică.

- Crearea unui program de formare pentru agenții sociali și
autoritățile publice, care să se adreseze sectorului
vulnerabil, cum ar fi persoanele aflate în situație de sărăcie
energetică.
- Oferirea de instrumente pentru a detecta cazurile de
sărăcie energetică în populație
- Reducerea sărăciei energetice a populației prin
înțelegerea comportamentului de
consum al energiei și oferirea de
soluții, prin instruirea agenților
sociali intermediari ce vor putea
facilita schimbări de obiceiuri de
consum ale populației.
- Instruirea agenților sociali intermediari pentru a facilita
schimbarea comportamentului consumatorilor de energie
in scopul creșterii eficienței energetice.
- Susținerea consumatorilor privați in decizia lor de a-și
îmbunătăți eficiența energetică și de a îi încuraja in
achiziționarea energiei regenerabile prin intermediul
diferiților furnizori de energie.
- Crearea unui curs de instruire online axat pe reducerea
consumului de energie și a emisiilor de CO2, pe care agenții
sociali și autoritățile publice să il poată disemina cu ușurință
in grupurile țintă

Care sunt
principalele
rezultate?
Pentru
a-și
atinge
obiectivele,
proiectul TRECE a identificat necesitatea de a crea:
- O evaluare a nevoilor consumatorilor
de energie și a formatorilor pentru a
defini o mai bună strategie de
dezvoltare a instruirii.
- Dezvoltarea programului de formare
care facilitează abilitarea consumatorilor de energie și schimbarea comportamentală.
- Dezvoltarea unui curs online
complex gratuit (platforma MOOC)
pentru agenții sociali, cum ar fi
ONG-urile și municipalitățile, pentru a
combate sărăcia energetică.

Program de
instruire

Schimbarea
comportamentului

Platformă
online

Cum se desfășoară în
timp activitățile?
Studiul privind necesitățile consumatorilor de energie,
precum și conținutul cursurilor au fost realizate în anul 2020.
Studiul a folosit un sondaj cu chestionare specifice pentru a
identifica atât nevoile consumatorilor cât și pe cele ale
formatorilor. Persoanele cu risc de sărăcie energetică au fost
chestionate cu privire la situația, posibilitățile, nevoile și
cerințele lor privind energia, iar agenții sociali care lucrează
cu aceștia au discutat cu partenerii de proiect despre
așteptările lor de la un program de formare și dificultățile cu
care se confruntă atunci când se adresează consumatorilor
de energie. Instruirea și platforma de curs online sunt
împărțite în șase module și vor fi finalizate până la sfârșitul
anului 2021. Modulele sunt:
- Măsuri de economisire a energiei și modul de interpretare a
consumului de energie
- Aparate și echipamente eficiente energetic
- Furnizorii de energie și facturarea
- Instrumente și soluții TIC din tehnologia informațiilor si
comunicațiilor pentru eficiența energiei acasă
- Sursele regenerabile de energie și schimbările climatice
- Subvenții pentru persoanele expuse riscului de sărăcie
energetică

Proiectul “Instruire pentru abilitarea consumatorilor de energie” (acronim
TRECE) este un proiect de educare ce are loc în Spania, Grecia, Slovenia,
Bulgaria și România. Proiectul TRECE abordează sărăcia energetică prin
implicarea activă a cetățenilor și a agenților sociali în definirea și
dezvoltarea metodelor pentru propria instruire, precum și prin adaptarea
informațiilor la caracteristicile utilizatorilor, asigurând acceptabilitatea și
participarea lor activă.

CINE SUNT
membrii
Consorțiumului?

Ne puteți contacta prin intermediul paginilor noastre de socializare Facebook și LinkedIn si puteți obține mai multe informații
pe site-ul nostru www.trece.eu sau contactând direct coordonatorul programului SGS, Spania:
Persoana de contact: Mercedes Rodríguez-Caro de la Rosa, email: mercedes.rodriguez@sgs.com sau
Partenerul proiectului in România - ENERO
Persoana de contact: Nicoleta Ion, email: nicoleta.ion@enero.ro
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Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. Această
comunicare reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu
poate fi trasă la răspundere pentru utilizarea în orice fel a informațiilor
conținute în aceasta.
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