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Овој до
окумент е производ
д на акти
ивноститее во рамките на вт
ториот работен
пакет (WP2) на
а проекто
от "Нама
алување на
н корист
тењето н
на енергијјата и
менува
ање на наввиките" (a
acr.REACH),, ко‐финан
нсиран од Програмат
П
та Интели
игентна
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Енергијја Европа на
н Европска
ата унија.
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1. Воввед
1.1 Цел на акциониот план
Целта на локалниотт акционен план е да се дефинираа типот и видот на акци
иите и активвностите,
вклучувајќи го и нивниот врем
менски распо
оред за определен период со цел д
да ги направат овие
активно
ости поефикаасни.
Локални
иот акцион
нен план за енергеттска сиром
маштија, по дефиниц
ција, ги објаснува
о
планирааните активвности, дополнителни
ите активно
ости во об
бласта на интерес кааде што
проблем
мот е најочи
игледен. Плаанираните активности
а
треба
т
да ги промовираат првите че
екори во
борбатаа против енеергетската сиромаштијаа.
Овој до
окумент ќе ги
г презенти
ира најважн
ните делови
и од мозаиккот на активвности кој може
м
да
помогнее во намалувањето на сиромаштија
с
ата на енерггија во регионот на Ско
опје.

2. Под
датоцитте за ене
ергетскатта сиром
маштија во реги
ионот (пи
илот
обл
ласта)
Локални
иот акционен план е посветен на искорен
нување на енергетскатта сиромаш
штија во
поширокото подраачје на град
дот Скопје. За да може
е активносттите добро да се испланираат,
дно е подготтвен докумеент во кој е се внесени наодите од
д истражувањето за влијанието
претход
и застапеноста на енергетскаата сиромааштија на локално
л
ниво ("Мапир
рање на ло
окалната
омаштија во
о регионот на Скопје", 2014).
ситуација на енергеетската сиро
Бројността на насел
лението на градот Скопје, споре
ед статистиччките податтоци е на ниво од
507.000 граѓани за околу 146.000 домаќи
инства (2002
2). Градот зафаќа
з
повр
ршина од окколу 571
2
2
населено ме
есто што
км , со густина на население од 890/km . Овие бројјки покажувваат густо н
лем процент од домаќи
инствата живеат во повеќестанбени згради.
значи деека еден гол
Снабдуввањето со енергија
е
на градот е овозможено од
о страна наа неколку трафостаниц
ци кои го
регулир
раат снабдуввањето на ел
лектрична енергија
е
во градот.

Потрошувачката наа енергија во
в Скопје е вредност што само може
м
да сее процени. Постојат
податоц
ци за годишната потрош
шувачка на огревно дрвво, што е наа ниво од 70
0.000 m3 кор
ристи од
страна на речиси 10.000 дом
маќинства. Испорачанаата енергијаа од далеччинското це
ентрално
00 GWh годи
ишно.
греење може да се процени наа ниво од 40
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Постојатт неколку приватни компании кои овозм
можуваат далечинско
д
греење при
п
што
обезбед
дуваат 70 000 домовви во градот со овојј вид на енергија.
е
П
Повеќе од 30% од
домаќин
нствата во самиот град
д се загревваат со огре
евно дрво како
к
најевти
ин вид на енергија.
е
Останаттиот дел од
д домаќинсствата се потпираат
п
на
н електриччната енерггија како избор
и
на
енергијаа за грејнатаа сезона.
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г
е во оп
псег од 900 G
GWh годишн
но.
Потрошувачката на електричнаа енергија на главниот град
Проценеетиот број на ранливи
ите домаќин
нства кои припаѓаат наа групата наа сиромашттијата на
енергијаа во регионо
от на Скопјее се проценуува на 75.00
00 домаќинсства.

3. Зааинтерессирани страни во бо
орбата против
п
енергеттската
си
иромаш
штија
Енергетсската сиром
маштијата се
с однесуваа на широка група на институции
и и организзации во
општесттвото. Некои
и од нив се директно засегнати,
з
како дел од нивната секојдневна работа,
р
а
некои од нив имаатт индиректеен контакт со
о ова прашаање.
Во регио
онот на Скопје, постојатт неколку ин
нституции кои се организирани со цел да им помогнат
п
на енер
ргетски сиро
омашните домаќинства
д
а. Тие орган
низации се:: Црвениот крст и Соц
цијалната
служба за подрачјето на градо
от Скопје.
Членови
и на Црвениот крст им
маат неделн
ни рутински
и посети и помагање на најсиром
машните
домаќин
нства во обл
ласта. Тие носат
н
храна,, лекови и други
д
потреб
би на овие домаќинствва кои се
корисни
ици на приввремена и постојана
п
со
оцијална заш
штита. Недеелна рутинаа им овозмо
ожува на
членови
ите на Црвеениот крст да
д имаат пр
ријателски однос и блиско поврзуување со луѓето од
овие домаќинства.
Социјална служба на Скопје, локален претставник на Министтерството заа труд и со
оцијална
политикка, функционира на сли
ичен начин како
к
и Црве
ениот крст. Тие,
Т
имаат н
неколку еди
иници на
територ
ријата на граадот Скопје,, исто така имаат
и
некол
лку тимови на теренот кои им пом
магаат на
оние домаќинства
д
а и индивидуи на кои
к
им е потребна помош. Со
оцијалната служба,
дополни
ително, имаат канцеларии низ неколку
н
дел
лови на градот и во општините,, кои се
посетени од странаа на членови
ите на загрозените домаќинства.

Здружението на пензионери
п
на Македон
нија ги преттставува поттребите, инттересите, се она што
ги засегаа пензио
онерите во земјата. Нивните
Н
по
одрачни здр
руженија и
имаат многу добра
илично доб
бро посетеени од стр
рана на
комуниккација со сопственитте членови и се при
пензион
нерите, дури
и и на дневн
на основа.
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Енергетсската сиром
маштија, спо
оред дефин
ницијата, вл
лијае на они
ие домаќин
нства кои живеат во
објекти кои не се несоодветно
н
о дизајнираани за нивната намена. Ова значи дека во групата на
ни домаќи
инства од енергетска сиромаш
штија влегууваат осам
мените (саамци) и
загрозен
пензион
нирани луѓее, домаќинсттвата со хен
ндикепирани членови, самохранитте родители
и со деца
и сите оние
о
на кои им треба помал про
остор за жи
ивеење од постоечкиотт или пак повисока
п
темпераатура во дом
мот.
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л
со посебни потрееби на Маккедонија ги претставуваа потребите
е на сите
Здружението на лица
отреби во земјата и тие се една од
о оние здрууженија кои
и се најефекктивни и
лица со посебни по
најзастаапени во мед
диумите. Ти
ие редовно контактирааат со своитее членови, а тоа се инфо
ормации
кои мож
жат да бидатт многу кори
исни за акти
ивностите наа проектот.
Невлади
ината орга
анизација "М
Минус и пл
лус" е организација којаа ги претстаавува интересите на
самохрааните роди
ители или старатели. Тие се пр
рилично мл
лада органи
изација, но
о тие се
единстввени од овааа област во
о државата, така што нивните членови можаат да бидатт голема
корист за
з активносттите и резул
лтатите од REACH
R
проеккт.

4. Цел
лни груп
пи
Енергетсски сиромаашните дом
маќинства може
м
да би
идат лоцир
рани насекааде низ граадот. По
големотто прошируување на градот
г
во социјалисти
с
ичкиот режим, градот нема спец
цифични
области кои може да се дефи
инираат како
о области со
с поимотно
о населениее или посир
ромашно
ние. Во повееќето случаи, во една станбена згграда социјаалните и еккономските разлики
населен
меѓу со
оседните домаќинства
д
а може даа бидат до
оста видли
иви. Секако
о, корисниците на
приврем
мената и по
остојаната социјална заштита
з
се дефинитивно неколкуу од групитте кои ја
обликувваат заедниц
цата на енер
ргетски сиро
омашните домаќинства
д
а.
Пензион
нираните лууѓе, особено
о оние кои живеат
ж
сами
и или пензионираните д
двојки во го
олем дел
од случааите живеатт во станови кои се по
оголеми откколку што е потребно. Тие трошатт пари за
затоплување на поввеќе соби оттколку што треба,
т
а згора на тоа наа ним им се потребни повисоки
п
шни темпераатури за ком
мфорно живвеење како што
ш одминууваат години
ите.
внатреш
Овие пр
рашања, иссто така, сее однесувааат и на лиц
цата со хен
ндикеп. При
иродата на нивната
попречееност ги пр
рисилува даа го поминууваат погол
лемиот дел од своето време во нивните
домови, што особеено важи заа зимскиот период. Ти
ие имаат по
отреба од повисоки внатрешни
ребна повеќќе енергија која го згол
лемува трош
шокот на
темпераатури за чиее овозможување е потр
домаќин
нството.
Домаќинствата со самохрани
и родители се една од
о оние заагрозени гр
рупи од сттрана на
маштија. Про
осечната пл
лата во земјаата едвај мо
оже да ги по
окрие трошоците за
енергетската сиром
храна и режимскитте сметки, па
п кога во равенката
р
ќе
е се стават реалните тр
рошоци на општите
и на децата, на овие дом
маќинства им
и е потребна секоја по
омош што м
можат да ја добијат.
д
потреби
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Домаќинствата кои
и се корисници на при
ивремена и постојана социјална
с
помош прип
паѓаат на
и сиромашни домаќи
инства и ти
ие треба да
д се сметтаат како едни
е
од
групата енергетски
роектот.
примарните целни групи на пр
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И НА КОМУНИКАЦИЈА
МЕТОДИ
Целнатаа група на домаќинств
д
ва ќе бидат контактираани со однаапред отпечатени промотивни
материјали, кои ќе бидат доставени од сттрана на соц
цијалните рааботници заа време на рутински
р
посети на
н домаќин
нствата. Некои на пром
мотивни маттеријали ќе бидат испо
орачани во центарот
ц
за социјјална зашти
ита, така што заинтерессираните по
осетители ќее можат да се информ
мираат за
проекто
от и неговвите активности. Дом
маќинстватаа кои имааат членови со хенд
дикеп и
пензион
нерите ќе бидат
б
инфор
рмирани пр
реку нивнитте здруженија кои пакк ќе им ги достават
д
промоти
ивните матееријали.
Посетитте на домаќќинствата ќее се вршат од страна на
н двочлен тим составеен од учени
иците на
среднитте технички
и училишта. Тие ќе бидат
б
прид
дружувани од
о страна на претставник на
партнер
рската орган
низација или
и од страна на учител при
п нивната прва посетаа во домаќи
инствата.
Тие ќе разговараат
р
т со членови
ите на домааќинствата за
з нивните потрошувач
п
ки навики во
в однос
на енер
ргијата, ќе извршат преглед на поттрошувачкатта на енерги
ија според ссметките за струја и
вода, и ќе направатт брз енергеетски преглед со цел да
д се опредеели потребаата од вид на
н уреди
ни за да се намали
н
потр
рошувачкатаа на енергијата.
потребн
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Директн
ниот контактт (лице в ли
ице) е најдо
обар начин да
д се оствар
ри комуникаација со ови
ие луѓе и
да се зд
добие нивнаата доверба. Информац
циите и подаатоците кои
и се потребн
ни за секое одделно
предметтно домаќинство не мо
оже да се со
оберат по те
елефон или со e‐mail ко
омуникација. Голем
процентт од овие домаќинства
д
а се составеени од стран
на на пензи
ионирани лууѓе кои не користат
персонаални компјуутери и осстанати елеектронски помагала.
п
С планираа и да се оствари
Се
дополни
ителна помо
ош за домаќќинствата ко
ои покажале
е голем интерес. Ако ти
ие имаат поттреба од
повеќе совети,
с
исти
ите ќе бидатт обезбедени од странаа на партнер
рите на проеектот.
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5. Ред
дослед на
н активвности
Плани
ирана активн
ност:

2014
4
Декк

Јан

2015
Ф
Фев Мар

Апр

Јан

2016
Фев Мар

Апр

Промо
овирање на летоци, бро
ошури за проектот прекку
здруженијата и меедиумите
Посетаа на 100‐120
0 домаќинсттва

Планир
рана активн
ност:
Окт

2015
Ное Де
ек

Промовирање на летоци,
л
бро
ошури за
проекттот преку здруженијата и медиумитте
Посета на 200‐250 домаќинствва
Контакктирање на веќе
в
посетени
домаќи
инствата во текот Март,, Април, Мај
2015

Плани
ирана активност:
Оккт

2016
Ное Дек

2017
2
Јан Фев
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Промо
овирање на летоци, бро
ошури за проектот прекку
здруженијата и меедиумите
Посетаа на 50‐100 домаќинств
д
ва
Контакктирање на веќе посетеени домаќин
нствата во текот
Март, Април, Мај 2016

Партн
нери

Фо
окус ‐ Здружение за одржлив
о
раазвој, Словеенија
ww
ww.focus.si

Др
руштво за одржлив
о
ен
нергетски развој,
р
Хрватска
ww
ww.door.hrr

Агенција за енергетикаа на Пловдив, Бугаријја
ww
ww.eap‐savve.eu

Цеентар за ен
нергетска ефикасност на Македо
онија, Маке
едонија
ww
ww.macef.o
org.mk

Ко‐фи
инансир
рано од
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Един
нствената од
дговорност за содржин
ната на ово
ој документт ја имаат авторите.
а
Тоа не
н мора да значи декаа го одразувваат мислењ
њето на Евр
ропската уни
ија. Ниту
EAЦИ
И ниту Европ
пската коми
исија се одго
оворни за би
ило каква уп
потреба што
о може
да сее направи со информац
циите содрж
жани во нив.
За по
овеќе информации за ЕУ:
Е www.ec.e
europa.eu

