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KATERI SO cilji?

- Ustvariti program usposabljanja za socialne deležnike 
in javne organe, namenjen ranljivemu sektorju, kot so 
ljudje v energetski revščini.
- Tem deležnikom zagotoviti več orodij za odkrivanje 
primerov energetske revščine med prebivalstvom.
- Zmanjšati energetsko revščino prebivalstva z 
razumevanjem vedenja pri porabi energije in jim 
predstaviti rešitve, vse zahvaljujoč 
usposabljanju deležnikov, ki bodo 
lahko blažili te spremembe navad.
- Usposobiti deležnike, da blažijo 
spremembe v vedenju potrošnikov 
energije za povečanje energetske učinkovitosti.
- Opolnomočiti končne zasebne odjemalce pri odločitvi, 
da izboljšajo svojo energetsko učinkovitost in spodbujajo 
nakup obnovljivih virov energije prek različnih 
dobaviteljev energije. 
- Ustvariti spletno usposabljanje, osredotočeno na 
zmanjšanje porabe energije in emisij CO2, ki ga bodo 
socialni deležniki in javni organi zlahka širili prek ciljnih 
skupin.

ZAKAJ JE TO
pomembno?

Evropa se je zavezala, da bo do 
leta 2030 znižala emisije CO2 za 
vsaj 55%. Uspešen prehod na čisto 
energijo zahteva od vseh 
državljanov prilagajanje na nove 
razmere, nove tehnologije, aktivno 
sodelovanje na trgu, in  
prevzemanje novih navad. Poleg 
tega bi moral prehod na čisto 
energijo zagotoviti ukrepe, ki 
zaščitijo ranljive potrošnike pred 
energetsko revščino.
Po raziskavah Observatorija za 
energetsko revščino je  več kot 50 
milijonov gospodinjstev v EU 
energetsko revnih. Obstaja veliko 
rešitev, ki bi potrošnikom 
zmanjšale povpraševanje po 
energiji, znižale račune za 
energijo, emisije ogljika in s tem 
tudi energetsko revščino.
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KAKŠNI SO 
glavni 
rezultati?

Za dosego svojih ciljev je projekt 
TRECE ugotovil, da je potrebno 
izdelati:
- Oceno potreb socialnih deležnikov in 
porabnikov energije, da bi izdelali 
boljšo strategijo za razvoj 
izobraževalnega programa.
- Razvoj izobraževalnega programa, ki 
blaži opolnomočenje porabnikov 
energije in vedenjske spremembe.
- Razvoj odprtega spletnega tečaja 
(MOOC) za socialne deležnike, kot so 
nevladne organizacije in občine, za boj 
proti energetski revščini.

КАKŠNA JE ČASOVNICA 
aktivnosti?

Študija o potrebah potrošnikov energije in vsebina programa 
usposabljanja sta bili izvedeni v letu 2020. Študija je 
uporabila raziskavo s prilagojenimi vprašalniki, da bi 
ugotovila potrebe potrošnikov in učiteljev. Socialno ogrožene 
ljudi smo spraševali o njihovih navadah pri rabi energije, 
možnostih, potrebah in zahtevah, medtem ko so socialni 
deležniki, ki so v stiku s to ciljno skupino, s partnerji 
razpravljali o njihovih pričakovanjih glede programa 
usposabljanja in težavah, s katerimi se srečujejo pri 
nagovarjanju te ciljne skupine.
Program usposabljanja in odprta spletna platforma sta 
razdeljena na šest modulov. Te dve aktivnosti bosta 
zaključeni do konca leta 2021. Izobraževalni moduli so 
naslednji:
- Ukrepi za varčevanje z energijo
- Energetsko učinkoviti aparati in oprema
- Dobavitelji energije in obračun stroškov
- IKT orodja in rešitve za energetsko učinkovitost doma
- Obnovljivi viri energije in podnebne spremembe
- Nepovratna sredstva za energetsko revna gospodinjstva

Program
usposabljanja

Sprememba
navad

Spletna
 platforma
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mercedes.rodriguez@sgs.com

www.trece.eu

TRECE projekt je program usposabljanja za opolnomočenje energetskih 
potrošnikov v Španiji, Grčiji, Sloveniji, Bolgariji in Romuniji. Projekt 
TRECE rešuje energetsko revščino z aktivnim vključevanjem državljanov 
in socialnih deležnikov pri oblikovanju in razvoju rešitev za izobraževanje 
ter s prilagajanjem informacij uporabniškim značilnostim, zagotavljanjem 
sprejemljivosti in aktivni udeležbi.

Sledite nam na družabnih omrežjih Facebook in LinkedIn, pridobite več informacij na naši spletni strani www.trece.eu ali 
neposredno kontaktirajte koordinatorja programa:

SGS, Španija - Koordinator projekta
Kontaktna oseba: Mercedes Rodríguez-Caro de la Rosa

2019-1-ES01-KA202-064495
Ta projekt je financirala Evropska komisija. To sporočilo odraža samo 
stališče avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo 
informacij, ki jih vsebujejo.

KDO JE 
v projektnem 
konzorciju? LEAG (SLOVENIJA)

www.leag.sl

CRES (GRČIJA)
www.cres.gr

ENERO (ROMUNIJA)
www.enero.ro

SOFENA (BOLGARIJA)
www.sofena.com

SGS (ŠPANIJA)
www.sgs.com


