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1. Д
Дефини
ирање на
а фокус групата во REAC
CH проекктот
Фокус ггрупа е фор
рма на ква
алитативно истражувањ
ње во кое од група нна луѓе се бара да
одговор
рат за нивн
ните перцепции, ставоови, веруваања и однесувања заа производ,, услуга,
концептт, реклама или
и идеја. За
З разлика од средбите еден‐на‐е
еден (интер вјуа), фокусс групата
дава мо
ожност за по
оширок спекктар на чин ители да го дадат своето мислењее на одреде
ена тема,
да учат едни од други и коле
ективно да генерираатт идеи. Така
а, со ангажиирање на различни
р
ресирани сттрани ќе произлезатт различни
и иноватив
вни идеи како резултат од
заинтер
споделуувањето на експертизат
е
та и искустваата.
Фокус ггрупа во контекст на проектот
п
REEACH ќе пре
етставува модерирана
м
ч
група на чинители
(засегнаати страни) кои работат или се заапознаени со
с домаќинсствата со нииски приход
ди. Оваа
фокус група ќе биде составена од преттставници на
н енергетск
ко сиромаш
шните дома
аќинства,
експерти за социјал
лна работа, синдикати, здруженијаа, невладини
и организацции, локални
и власти,
партнер
рите на проеектот и друуги релеванттни чинител
ли кои би можеле
м
да ообезбедат повратни
п
информ
мации за под
дготовката, промоцијатта и спровед
дувањето на
а посетите вво домаќинсствата во
пилот об
бластите.

2. Цели наа фокус групата
г
Целта наа фокус груп
пите е да им
м помогне н а проектнитте партнери да го постиигнат следно
ово:
 Вклучувањее на енергеттско сирмаш
шните домаќќинства;
 Реализацијаа на кампањ
њата на начи
ин привлече
ен и прилаго
оден за дом
маќинствата;;
 Д
Да му овозм
можи на кон
нзорциумот да определ
ли лојално и успешно сппроведувањ
ње;
 Д
Да формираа локални па
артнерства;
 Подигнувањ
ње на свеста
а за енергетсска сиромаш
штија и ранл
ливите групии на луѓе.

Со цел да се спроведат успешни посетти во домааќинствата и да се пооттикнат ра
анливите
нствата, секкој партнер треба
т
да ги контактираа релевантни
ите чинителли и да ги по
окани да
домаќин
учествувваат во фокуус групата. Важен
В
аспеккт кои требаа да се земе во предвидд кога се покануваат
чинителлите за фоккус групата, е да се од
длучи кои од
о нив би можел да ббиде најкор
рисен за
спровед
дување на посетите во домаќи
инствата, со
о цел да обезбеди корисни повратни
п
информ
мации и по
оддршка на
а предвидеените активвности. Рел
левантните групи и можните
м
чинителли може да вклучуваат:
в
 П
Претставниц
ци на ранли
ивите домаќќинства;
 Ц
Центри за со
оцијална по
омош;
 С
Синдикати и здруженијја на лицатаа со посебни
и потреби;
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3. ЗЗа кого е намен
нета фоккус група
ата?
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 Ц
Центри за домашна
д
негга;
 К
Клубови/здруженија на
а пензионерри;
 О
Организаци
ии кои работтат со домаќќинствата со
о ниски прихходи (Црвенн крст);
 О
Организаци
ии за невраб
ботени лица ;
 Ц
Центри за работа;
 У
Училишта;
 П
Поширок сп
пектар на чинители (локкалните власти, групи од заедницатта, обучуваччи).
Секој паартнер во проектот,
п
исто така, трреба да ги земат во предвид локкалната ситтуација и
културните околноссти:
Каков вид на организац
ции се достаапни во реги
ионот?
 К
 К
Кои од нив практично се занимавваат со ранливите груп
пи на луѓе и домаќинсствата со
оди?
ниски прихо
 Д
Дали има др
руги локалн
ни организац
ции кои се запознаени
з
со енергетсската сирома
аштија?

4. Како да се прив
влечат уччесници
ите во фо
окус гру пата?
Привлеккување актеери од сферата на социјјалната работа и политика да се вкклучат во пр
роектот е
клучна тточка за неггов успех. Се
екој партне р може да организира
о
еден на едден средба, односно
интервјууа, да напраави телефон
нски повик и
или да напраави групна средба
с
со цеелните орга
анизации
со цел д
да ги привл
лече да уче
ествуваат воо фокус групата, како и да го подддржат проектот во
целина. Во текот на
н овие состаноци пооттикнувачки
и е да се користат
к
арргументи ко
ои ќе ви
ие чинители .
помогнаат да ги привлечете ови
Можетее да ги ко
ористите сл
ледниве соовети кога ги таргетирате актеерите. Се разбира,
аргумен
нтите кои секој
с
партн
нер ќе ги користи тр
реба да би
идат соодвеетни на ло
окалното
опкружуување, култуурата и окол
лности.

 М
Меѓународеен проект ко
ои ќе се реаллизира во 4 држави;
 Б
Бесплатна енергетска
е
контрола
к
на енергетско сиромашни
ите домаќиннства;
 Н
Намалување на потрош
шувачката наа енергија и вода;
 Д
Домаќинстввото ќе доби
ие насочени
и совети и пр
репораки;
 П
Поттикнувањ
ње на енерггетска ефикаасност и рац
ционално ко
ористење наа енергијата
а.
б) Корисстете аргум
менти, на пример:
 П
Преку спровведување на
а активности
ите може даа се подобри нивниот ппублицитет;
 О
Организаци
иите може да го подобррат својот им
миџ;
 П
Проектот мо
оже да им помогне
п
во ннивната секојдневна ра
абота;
 М
Можеби ќе им се зголеми бројот нна членствотто.
в) Објасснете им го значењето
з
на нивното учество
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а) Обезб
бедете информации за
а проектнитте идеи и це
ели
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О
Објаснете им дека пове
еќето од ра нливите дом
маќинства, најверојатн о, нема да веруваат
на услуга;
 зза која тие не
н слушнале
е за и луѓе ш
што не ги знааат;
 Н
На домаќин
нствата ќе им
м треба да гги надминатт можните непријатност
н
икани од
ти предизви
уусловите за живеење;
 Н
Нивното уччество обеззбедува вид
дливост за проектот и прифаќањ
ње од пош
широката
јјавност;
 Н
Нивното учеество може да резултирра со нови партнерства
п
и иницијатииви;
 О
Од особено
о значење е да се надминат сомнежи и скептичн оста за ра
анливите
д
домаќинствва.
г) Затворање на сосстанокот
 Р
Резимирајтее ги следнитте чекори заа активности
и;
 ЗЗаблагодареете им се за
а одвоенотоо време.

5. Ф
Фокус гр
рупи

д
а) Напраавете вовед
 ЗЗаблагодареете им се за
а учеството;
 П
Потсетете ги
и за целта на состанокоот на Фокус групата
г
и пр
рограма на ссостанокот.
б) размеена на инфо
ормации ме
еѓу членови
ите на фокусс групата
 ЗЗамолете го
о секој член од фокус гррупата да се
е претстави и да ги инф
формира останатите
ссо што се заанимава;
 ТТака членоввите ќе бид
дат во можнност да разменат допо
олнителни иинформации
и помеѓу
нивните оргганизации во
в иднина.
в) Објасснете ги цел
лите на прое
ектот
 У
Уште еднаш
ш објаснете ги
г целите наа проектот;
 О
Објаснете го
о спроведув
вањето на поосетата во домаќинство
д
ото;
 О
Објаснете јаа улогата на енергетски от советникк(контролор);
 П
Посочете го
о примерот од
о ACHIEVE проектот;
 П
Прикажи пр
ример со ви
идео за спрроведување
е на посетатта во домаќќинството (Y
YouTube,
A
ACHIEVE про
оектот).
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Откако членовите прифатиле да учествууваат во фо
окус групата
а, секој парртнер треба одреди
Фокус групата ќе послуж
жи како платтформа за дискусија
д
соодветтен датум, време и местто за тоа. Ф
меѓу учеесниците и секој може
е да придоннесе со идеи
и, да сподел
ли грижи, дда дава пред
длози за
развој н
на решенија со цел да им
и помогне на проектн
ните партнер
ри за создаввање на кам
мпањата,
да се тааргетираат домаќинств
вата и да ссе спроведууваат посетите. Пред ппочетокот на
н фокус
групата бидете сигурни дека
а сте подгоотвиле конц
цепт прашања и темии кои сакатте да се
разговар
раат.
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ворена дисккусија
г) Напраавете атмоссфера за отв
 К
Канали за идентификув
вање на дом
маќинстватаа кои страдаат ‐ или се иизложени на ризик ‐
о
од енергeтсска сиромаш
штија;
 Д
Доколку посстојат одред
дени категоррии на домааќинства кои треба да ссе таргетира
аат;
 К
Како да се добие
д
довер
рбата на целлните домаќќинства;
 К
Кои критери
иуми треба да се корисстат за да се
е идентифик
куваат оние на кои најм
многу им
е потребно;;
 К
Како да ком
муницирате со енергетс ко сиромаш
шните домаќ
ќинства.
д) Доби
ивање на по
овратни инф
формации
 У
Учесниците пополнуваа
ат прашални
ик.
ѓ) Напраавете белеш
шки
 Н
Не забораваајте да правите белешк и.
е) Затво
орање на сем
минарот на
а фокус группата
 С
Сумирајте ги
и наредните
е чекори;
 ЗЗаблагодареете им се на
а учесницитее за нивното
о учество.
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Белешки
 А
Ако обезбед
дувате руче
ек и / или д
други освеж
жувања ‐ тре
еба да одлуучите во којј период
најдобро би
и се вклопил
ло со програамата.
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6. Предлогг времен
нска рам
мка за реализац
ција на аактивносстите

2

3

4
5
6
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1

М
Месец
Активност
А
Септември Развивајтте идеи ‐ штоо, кога, каде
е, како, кој итн.?
и
Развивајтте идеи ‐ какко да привле
ечете чиниттели?
Развивајтте идеи ‐ какко да дојдетте до „најкор
рисните“ лууѓе?
Октомври Комуници
ирајте со моожни чините
ели.
Договоре
ете состаноц
ци со можни
и чинители.
Привлече
ете чинители
и.
Ноември
Останете во контакт ссо потенцијалните чини
ители и клуччните луѓе.
Подгответте го семин арот/ите за фокус групи
ите.
Планирајтте каква инф
формација ќе
ќ им дадетте на присут ните чините
ели.
‐ Однапре
ед?
‐ На денот на одржуввање?
анот?
‐ По наста
Кој праша
ања ќе ги ди
искутирате и прашате?
Како ќе го
о снимате тооа? Кој ќе пи
ишува белешки?
Кој ќе доб
бива повраттна информаација од нив?
Декември Работете на точките оод погоре , од месец Јуули
е луѓе.
Останете во контакт ссо клучните
Јануари
Направетте ги семинаарите за фоккус групите.
Документтирање
Јануари ‐ Направетте фокус группи.
ете ги посети
ите.
крај
на Спроведе
проектот
Документтација
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Партн
нери

Фо
окус ‐ Здруж
жение за одржлив
о
ра
азвој, Словеенија
ww
ww.focus.si

Др
руштво за оодржлив ен
нергетски развој,
р
Хрваатска
ww
ww.door.hrr

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

Це
ентар за еннергетска ефикасност на Македоонија, Маке
едонија
ww
ww.macef.oorg.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 Еврропската уни
ија. Ниту
EAЦИ
И ниту Европ
пската коми
исија се одго
оворни за би
ило каква уппотреба што
о може
да сее направи со
о информац
циите содрж
жани во нив.
За по
овеќе информации за ЕЕУ: www.ec.e
europa.eu

