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Фокус - Здружение за одржлив развој, Словенија
www.focus.si

Сакате да заштедите пари?
Започнете со ефикасно користење на
енергија и вода.
Друштво за одржлив енергетски развој, Хрватска
www.door.hr

Агенција за енергетика на Пловдив, Бугарија

Заштедете преку користење на совети од
енергетски консултант при посета во
вашиот дом
БЕСПЛАТЕН пакет на уреди
за заштеда
вода и енергија.

www.eap-save.eu

MACЕF
Центар за енергетска ефикасност на Македонија, Македонија
www.macef.org.mk
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MACЕF

Центар за енергетска
ефикасност на Македонија

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Партнери

Единствената одговорност за содржината на овој
документ ја имаат авторите. Тоа не мора да значи дека
го одразуваат мислењето на Европската унија. Ниту
EACI ниту Европската комисија се одговорни за било
каква употреба што може да се направи со
информациите содржани во нив.
За повеќе информации за ЕУ: www.ec.europa.eu

Намалување
на потрошувачката на енергија
и промена на навиките
Намалете ги вашите сметки за
енергија и вода преку со помош на
иницијативата REACH
Добивате уреди за заштеда на енергија и
вода во износ до 1200 денари.
Заштеди над 10% од сопствените сметки
за енергија и вода

www.reach-energy.eu/mk

Што претставува енергетската сиромаштија и
кои се нејзините размери?

REACH претставува иницијатива која нуди
практични и структурни решенија, чија основна
цел е да придонесе за намалување на
енергетската сиромаштија меѓу социјално
загрозените домаќинства.
REACH ќе овозможи советодавна и материјална
помош на 400 домаќинства кои имаат тешкотии
при плаќањето на своите сметки за енергија и
вода или при одржувањето на потребната
топлинска удобност.
Со иницијативата ќе можете да:
• да заштедите парични средства;
• да изнајдете можности за заштеда на
енергија и вода;
• да го подобрите вашето знаење во однос на
енергетската ефикасност;
• да ги направите првите чекори кон
реализација на заштеди на енергија и вода;
• да добиете бесплатни енергетски уреди;
• да добиете вредни совети за намалување на
потрошувачката преку промена на
однесувањето.

Енергетската сиромаштија e состојба во
која дадено домаќинство нема можност да
задоволување на енергетските потреби до
социјално и материјално потребните нивоа.
Се претпоставува дека меѓу 50 и 125 мил.
граѓани на Европската Унија (10-25%) се
енергетски сиромашни. Ситуацијата во Источно
Европските земји е уште пострашна - над 30% од
домаќинствата страдаат од енергетска
сиромаштија.
Според последните истражувања
направени за Македонија 50% од домаќинствата
се соочуваат тешкотии, a понекогаш и неможност
при одржување на доволен термичка удобност
во својот дом.
Енергетската сиромаштија е честа кај
домаќинствата со ниски приходи - пензионирани
луѓе, невработени, ниско платени кои зависат од
социјални бенефиции и луѓе со намалена
подвижност. Последните истражувања на
македонските домаќинства со ниски приходи
покажуваат дека трошоците за енергија се
највисоката месечна сметка по оваа за храна, а
над 75% се соочуваат со потешкотии при
плаќањата на своите сметки за енергија. Во
моментов тие одделуваат околу 14% од
сопствениот приход за сметките за вода и
енергија - во споредба со приближно 11% во
2002 година.
Она што го разликува проекот REACH од
активностите на институциите кои даваат
финансиска помош, е дека помошта која тие ја
даваат им помага на луѓето да проживеат
зимската сезона, но тоа не го менува нивниот
начин на потрошувачка на енергија и удобноста
на живот, односно тоа не создава отпорност.

Проектот REACH цели на долготрајна отпорност,
со што постигнатите резултати ќе ги решаваат
проблемите на домаќинствата во подолг рок, а
како резултат на тоа ќе добијат подобар комфор
и поголема култура на потрошувачка.

Информации за активностите на
проектот REACH
• насочена е кон 400 енергетски сиромашни
домаќинства;
• предвидена е прва посета на домаќинството
и вршење на анализа на потрошувачката на
енергија и вода;
• предвидена е втора посета за инсталирање
на индивидуални штедливи уреди во вредност
од 1200 ден и врачување на анализа за
потенцијални заштеди во домот;
• посетите ќе бидат направени од ученици од
средните училишта кои поминале обука за
енергетски советници.
Што треба да се направи за да се учествува?
• пополнете ја и оставете ја оваа брошура во
центарот за социјална заштита или во
седиштето на здружението на пензионери или
хендикепирани лица;
• јавете ни или пратете ни електронска
пошта, за да побарате учество.

ВКЛУЧЕТЕ СЕ СЕГА!

