Felhívás
Energiaszegénységi Támogatók és Energiaközösségi Mentorok képzése

Magyarországon több, mint 1 millió embernek okoz állandó nehézséget a rezsiszámlák határidőre való
befizetése, és a téli hónapok alatt több, mint félmillióan nem tudják otthonukat kellően kifűteni. Ezen
háztartások közös problémája az energiaszegénység.
Támogassa Ön is az energiaszegénységben élőket! Az Energiaklub által szervezett ingyenes
képzéssel az energiaszegénységek szakavatott segítőjévé válhat, és elősegítheti az első
magyarországi energiaközösségek létrejöttét!

Amennyiben érzi magában a tenni akarást az energiaszegényben szenvedők önkéntes megsegítéséhez,
valamint aktív tagja szeretne lenni egy egyedülálló európai közösségnek, akkor ez a felhívás
kifejezetten Önnek szól!

A Képzésről
A H2020-as, az EU nyolc országában futó POWERPOOR projekt fókusza az energiaszegények
cselekvőképességének támogatása és a helyi döntéshozók aktív bevonása.
Az Energiaszegénységi Támogatók (a továbbiakban: Energiatámogatók) feladata az energiaszegény
háztartások bevonása a projektbe. A támogató meglátogatja az érintett családokat, melynek során,
egy rövid állapotfelmérés után személyre szabott tanácsadással segítik az energiafelhasználási
szokások fejlesztését, ezzel is elősegítve életminőségük javulását és otthonuk energiahatékonyságának
fejlesztését. A tanácsadás magában foglalja a finanszírozási lehetőségek feltárását és a kivitelezésben
nyújtott szakmai támogatást is. Az Energiatámogatók munkáját a projekt keretein belül létrehozott
Energiaszegénységi Irodák támogatják.
Az Energiaközösségi Mentorok az energetikai tanácsadáson túl, a képzések során megszerzett
szakértelmükkel támogatják a főként energiaszegény háztartásokból álló energiaközösségek,
energiaszövetkezetek működését és/vagy létrehozását. A mentori munka az Energiatámogató
képzésre épül.

Mit jelent az energiaszegénység?
„Egy háztartást akkor nevezünk energiaszegénynek, ha az nem képes megfizetni a fűtés vagy más,
alapvető energiaszolgáltatások olyan szintjét, amely a tisztességes életminőséghez szükséges.” Az
energiaszegénységben élők tipikusan rosszabb állapotú (pl. huzatos, dohos stb.), több energiát
igénylő ingatlanokban laknak, és nincs megfelelő anyagi hátterük, hogy ezen változtassanak, illetve
problémát okoz a megfelelő tájékozottság hiánya is.

Milyen előnyökkel jár Energiatámogatóvá és Energiaközösségi Mentorrá válni?
●

A képzéssel elsajátított naprakész ismeretek képessé teszik az energiaszegénység enyhítésére,
energiahatékonysági fejlesztések megtervezésére és energiaközösségek létrehozására és
támogatására. Részvételével számottevően javíthatja a rászoruló háztartások életminőségét.

●

Ingyenesen részt vehet egy gondosan kidolgozott képzésben, mely az elméleti és gyakorlati
ismereteket ötvözi.

●

Munkatapasztalatot szerez, miközben értékes elemekkel bővül önéletrajza.

●

Úttörővé válhat,
létrehozásához.
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●

Az önfejlesztés garantált, hiszen a terepen végzett munka nagymértékben elősegíti
képességeinek és kommunikációs készségeinek javulását.

●

A képzés teljesítésével bizonyítványt kap megszerzett új kompetenciáiról.

●

Tagja lesz egy kiterjedt, az EU nyolc országát lefedő Energiatámogatókból és Közösségi
Mentorokból álló hálózatnak.

Milyen kötelezettségei vannak a támogatóknak és a mentoroknak?
●

Az összesen 8 óra időtartamú, ingyenes képzés elvégzése és sikeres lezárása utána a
következő kötelezettségei vannak:
-

évente legalább 15 energiaszegény háztartás meglátogatása;

-

a látogatásokról részletes dokumentáció készítése, amely tartalmazza a felmért
háztartások állapotát, a javasolt tanácsok listáját és az elért eredményeket.

A jelentkezés menete
●

Olvassa el figyelmesen a jelentkezési útmutatót, amely a jelentkezés részleteit és menetét
ismerteti!

●

Ha Ön érdeklődik az Energiatámogató vagy Közösségi Mentor képzésünk iránt, kérjük, töltse
ki a online űrlapot 2021.05.10-ig.

●

Az Energiaklub legkésőbb 2021.05.14-ig felveszi Önnel a kapcsolatot.

A POERPOOR projektről röviden
A POWERPOOR egy 2020. szeptemberében indult, hároméves H2020 projekt, amely az
energiaszegénység enyhítését célozza, és az energiaszegényeket támogatja. Mindez
energiahatékonysági beavatkozások végrehajtásával és megújuló-alapú közösségi energetikai
kezdeményezésekben való részvétellel, támogató programok és IKT-alapú eszközök kifejlesztése révén
kerül megvalósításra. A projekt célja, hogy a tapasztalatok és a tudásmegosztás révén elősegítse az
energiaszegénységgel küzdők támogatását és az energiahatékonysági intézkedések bevezetését. A
POWERPOOR előmozdítja az energiaközösségi projekteket vagy alternatív finanszírozási rendszereket,
és segíti az energiaszegényeket a finanszírozási lehetőségek (pl. megújulóenergia-közösségek,
energiaszövetkezetek és crowdfunding) keresésében. Ez a projekt az Európai Unió Horizont 2020
kutatási és innovációs programja által a 890437 számú támogatási megállapodás keretében kapott
támogatást.
A projektről bővebb és naprakész információkat a https://powerpoor.eu/ honlapot felkeresve
olvashat.

Nagy szerettel várjuk a PowerPoor projekt Energiaszegénységi
Támogató és Energiaközösségi Mentor csapatában!

