Općenito o EmpowerMed
projektu
EmpowerMed
Osnaživanje žena da
djeluju protiv energetskog siromaštva na
Mediteranu je projekt
Društva za oblikovanje
održivog razvoja. Projekt se provodi od 1. rujna 2019. godine do 31. kolovoz a 2023. godine.
EmpowerMed projektom želi se doprinijeti povećanju energetske učinkovitosti domova implementacijom
niza mjera koja doprinose energetskoj učinkovitosti, a koje su posebno
prilagođene kućanstvima pogođenim
energetskim siromaštvom uz poseban
fokus na žene, na kojima, je u Mediteranskim zemljama primarna, briga
o kućanstvu.

Tko se može prijaviti za besplatno
energetsko savjetovanje?
Ciljana skupina na projektu su kućanstva u kojima žive žene: samohrane majke, samačka kućanstva u kojima žive
žene, majke višečlane obitelji, umirovljenice, udovice odnosno kućanstva u
kojima su žene među primarnim skrbnicima obitelji, ali i sva kućanstva koja
osjećaju da izdvajaju značajan iznos za
pokrivanje mjesečnih računa za režije.
Ako je odgovor na većinu sljedećih tvrdnji DA, prijavite se za energetski pregled
Vašeg doma:

Besplatni energetski pregled
Vašeg doma u sklopu
EmpowerMed projekta
U okviru projekta organizirani su posjeti energetskih savjetnika kućanstvima koja će se prijaviti za besplatno
energetsko savjetovanje. Tijekom energetskog pregleda energetski savjetnik će pregledati vaš dom – provjeriti imate li problema s gubljenjem
topline, nedostatnom ili neadekvatnom izolacijom vrata ili prozora; probleme s vlagom ili plijesni te će vam
pomoći razumjeti račune za električnu
energiju, grijanje i vodu – potrošnju,
mjerne jedinice, način obračuna i sl.

•

Čini Vam se da ne razumijete
račune za električnu energiju, grijanje i vodu.

•

Čini Vam se da su Vaši računi za
električnu energiju, grijanje i vodu
previsoki.

•

Zimi i/ili ljeti imate problema s
udobnošću svojeg doma; zimi Vam
je temperatura u domu preniska, a
ljeti previsoka, prostorije su Vam
vlažne ili imate plijesan.

•

Čini Vam se da imate poteškoća s
plaćanjem mjesečnih troškova za
energiju.

Što ćete dobiti s energetskim pregledom
Vašeg doma?
•

Prilikom posjeta Vašem domu savjetnik će napraviti analizu
potrošene energije i vode te će Vam ukazati na koje načine se
mogu napraviti uštede.

•

Energetski savjetnici će vam pomoći instalirati besplatan paket
opreme za štednju vode i energije.

•

Dobit ćete upute za razumijevanje računa za električnu energiju,
grijanje i vodu.

•

Također ćete dobiti savjete vezane uz korištenje uređaja, promjenu navika u korištenju energije i daljnje moguće korake.

•

Bit ćete obaviješteni o strukturnim problemima Vašeg kućanstva
(npr. loša izolacija, star sustav grijanja i sl.)

•

Kućanstva će dobiti vodič s općim savjetima za smanjenje potrošnje energije i kontakte od institucija koje im mogu pružiti
podršku u daljnjim koracima.

•

Savjet o utjecaju na zdravlje.

Svi savjeti i intervencije energetskih savjetnika i uređaji
za štednju su za vas BESPLATNI; savjetnici vam
neće pokušavati prodati savjetovanje ili uređaje.
Ukoliko želite sudjelovati u projektu, prijavite se
OVDJE

Ovaj projekt se financira sredstvima Europskog
programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020
Ugovor broj: 847052.

