
ACHIEVE като ярък пример

Проблемът, който разглежда проекта:

Целта на ACHIEVE (Действия в Домакинства с Ниски Доходи за Подобряването на

Енергийната Ефективност в Домовете им чрез Посещения и Енергийна Диагностика) е

да пребори енергийната бедност в Европа. Определенията за енергийна бедност не са

универсални в Европа. Общоприетото определение е, че енергийно бедно е това

домакинство, което не може да си позволи или изпитва трудности да задоволи

основните си енергийни нужди. На 7-ми ноември 2011 г. министърът на Икономиката,

Енергетиката и Туризма Трайчо Трайчков заяви, че определение за енергийна бедност

ще бъде въведено в българското законодателство. Според това определение за

енергийно бедно домакинство ще се счита всяко такова, което харчи повече от 10% от

годишния си доход за задоволяването на енергийните си нужди (БНТ, 2011).1

Защо енергийната бедност е важен проблем?

Енергийната бедност е растящ проблем в цяла Европа. Все повече хора са

поставени в трудно положение заради повишаващите се цени на енергия в ЕС.

Усложняващо обстоятелство е, че хората с ниски доходи изпитват най-големи

затруднения. По начало те харчат по-голяма част от доходите си за енергия и така носят

непропорционална финансова тежест от покачващите се цени на енергията.

Енергийната бедност обаче не е само финансов проблем. Тя е също така социален,

здравен и екологичен такъв.

Хора, които живеят в енергийна бедност, често са социално изолирани. Такива

хора често живеят сами, далеч от близки и роднини, имат здравни проблеми и работят

в социално маргинални сектори. Хора, живеещи в енергийна бедност, обикновено

получават социални помощи.

Енергийната бедност е тясно свързана с недостатъчен топлинен комфорт в дома.

Човек, страдащ от енергийна бедност, често живее в енергийно неефективен, влажен и

студен дом. Това може да доведе до множество здравни проблеми като: заболявания

на дихателните пътища, заболявания на кръвоносната система и дори повишен риск от

смърт през зимата.

1 http://bnt.bg/bg/news/view/63659/promeni_v_zakona_za_energetikata



Както бе споменато по-горе, енергийно бедно домакинство обикновено живее в

енергийно неефективен дом. Това води до парадокса такова домакинство да използва

повече енергия от средностатистическото домакинство, за да си осигури топлинен

комфорт. Това неефективно използване на енергия, често произведена чрез горенето

на изкопаеми горива, допринася за емисии на парникови газове, което води до

климатични промени. Също така, за да задоволи енергийните си нужди, енергийно

бедно домакинство може да прибегне до използването на нетрадиционни горива за

отопление като отпадъци и боклук например. Такива практики влошават качеството на

въздуха, тъй като изпускат във въздуха замърсители като фини прахови частици,

диоксини, въглероден оксид, въглероден диоксид и други.

Следователно, борбата с енергийната бедност може да позволи на местните

власти да се противопоставят на взаимосвързани проблеми, които касаят стандарта на

живот и здравето на гражданите. Това ще допринесе и до екологични подобрения като

по-чист въздух и намалени емисии на парникови газове. Не на последно място

местните власти могат да спестят пари ако помогнат на домакинствата да се преборят с

енергийната бедност. Това ще се отрази в намаляване на средствата, които се отпускат

за социални помощи.

ACHIEVE – ярък пример в България:

Проектът ACHIEVE е уникален проект за България в няколко отношения. Това е

първият проект, който се занимава директно с енергийната бедност в страната. Също

така, той оборудва група от хора със знания за енергия и начини да се управлява

енергийното потребление в домакинството. По линия на проекта ще се инсталират

безплатни енергийно спестяващи уреди. Замислено е и осигуряване на допълнителна

подкрепа на домакинствата чрез предоставяне на информация и съвети.

Нововъведение е обучението на ученици от професионални училища, които да

извършват енергийни обследвания в домакинства. Това ще предостави уникална

възможност за практика за учениците, която да допълни теоритичното им обучение и

ще им помогне да си намерят работа в бъдеще.

Безработицата е сериозен проблем в България като нивото на безработица през

2010 г. е 9.47%, което е почти два процента повече от това през 2009 г. (Министерство



на Труда и Социалната Политика, 2010).2 Нивото на безработица за хората до 29 години

е 23.7% от икономически активното население (Министерство на Труда и Социалната

Политика, 2010).3 Отгоре на всичко, в област Пловдив е отчетено най-високото ниво на

безработица в страната (Бюро по Труда, 2011).4

Основна бариера за бързото намиране на работа на ученици и завършилите

образователна степен е изискването от работодателите за практически опит. В този

смисъл, проектът ACHIEVE предоставя невероятна възможност за ученици, чието

образование е насочено в сферата на енергията, да придобият практически опит като

обследват енергийното потребление на домакинства, анализират данни, предлагат

подобрения и инсталират уреди. Това ще е част от практическото обучение на

учениците и ще ги научи на умения, които да им помогнат в намирането на работа в

бъдеще. Като допълнение на теоритичното обучение, учениците ще научат и как да

контактуват и общуват професионално с клиенти. Това ще е от огромна полза за тях,

понеже такива обучения често липсват в учебната програма в България. Всички

материали за обучение са разработени от европейски експерти и са базират на техния

богат опит в сферата.

ACHIEVE не просто помага на домакинства да се преборят с енергийната

бедност, но и предоставя възможности за ученици и бъдещи випусници да придобият

умения, които са изключително важни за професионалната им реализация в бъдеще.

Често учебната програма в български образователни институции е силно ориентирана

към теория и не предлага много възможности за практическо приложение на

наученото. Проектът ACHIEVE ще запълни тази празнина като ще допълни наученото от

учениците и ще им даде шанс да покажат, че притежават професионален опит, когато

кандидатстват за работа в бъдеще. Така, проектът ACHIEVE помага на домакинства с

ниски доходи да реализират спестявания на енергия и разходи и в същото време

помага на ученици да постигнат успешен преход от академичния към професионалния

живот – по този начин проектът е ярък пример на добра практика с многобройни ползи

за всички замесени.

2 Министерство на Труда и Социалната Политика. 2010. Годишник 2010. Retrieved from:
http://www.az.government.bg/Analyses/Anapro/2010/year/Godishnik_2010_bul.pdf
3 Ibid.
4 National Employment Agency. Number of unemployed people according to regions as of October 2011.
Retrieved from: http://www.az.government.bg/internal.asp?CatID=25/03&WA=AnaProBul.asp


