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Обобщение: Роля и отговорности 
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Цели на обучението на доброволците 

Обучение по теми като цели на проекта, енергийни концепции, 

подход към домакинството, етика и GDPR 

Ангажимент по комуникация на дейностите по проекта, 

изучаване на инструкции, процедури и начини за подпомагане на 

дейностите по оценяване, информация за общите аспекти на 

изменението на климата и наличните зелени технологии. 

1 

2 
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Действия 

Обработка и координация: 

 Работни срещи и интервюта за стимулиране и повишаване на лятната 
енергийна култура. 

 Мероприятия, насочени към децата. 

 Семинари за по-добро разбиране на сметките за енергия. 

 Монтаж на домашни енергийни комплекти. 

 Интервенции на открито. 

 Система за предупреждение за горещи вълни. 

 Принос към оценката на дейностите, чрез въпросници за по-добро отчитане  
на опита на участниците. 
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Роля на координаторите и доброволците 

Координатори: 

 Проучване на информация за 
местната общественост. 

 Осигуряване на гъвкава среда. 

 Координиране на действията, 
които трябва да бъдат извършени 
от доброволците. 

 Постоянен контакт и 
сътрудничество с отговорните 
лица и организиране на 
безпроблемно изпълнение на 
дейностите. 

 1 координатор на 15 доброволци. 

 

Доброволци: 

 Извършване на планираните 
дейности. 

 Поток от информация към 
общностите, които ще участват в 
семинарите. 

 Мотивация на участниците за 
приемането на предложените 
практики във всекидневието им.  

 Принос към въздействието на 
проекта. 

 Сътрудничество и комуникация с 
координаторите, информирайки 
ги за развитието на провеждащите 
се дейности. 
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Съвети за подход към домакинствата 

 Имайте предвид местоположението и специфичните му 
характеристики. 

 Започнете навреме дейностите за да привлечете по-голямо участие. 

 Характеризирайте и изградете знания за общността, нейното 
разнообразие и променящите се нужди. 

 Уверете се, че целите на проучването са ясни за хората. 

 Предоставете цялата необходима информация и отговорете на 
всички възможни въпроси, които ще ви бъдат зададени. Ако не 
знаете нещо, направете малко проучване и отговорете следващия 
път. 

 Изграждане на взаимоотношения и доверие със съответните власти 
в общността. 
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    Съвети за подход към домакинствата 

 Разберете възприятията и нагласите на общността относно 
предложеното изследване. 

 Идентифицирайте, мобилизирайте и развийте съответните силни 
страни и способности на общността. 

 Увеличете максимално възможностите за управление, стремежа към 
собственост и споделен контрол, като възложите отговорности за 
конкретни действия. 

 Осигурете подходящи възможности и уважение към различните 
възгледи. 

 Получете разрешение / оторизация от общността за дейностите, които 
искате да извършвате. 

 Прегледайте, оценете и, ако е необходимо, модифицирайте 
стратегията за подход към домакинствата. 
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    Съвкупност… 

 Доброволните енергийни агенти ще се ангажират и наблюдават 
домакинствата, докато координаторите ще организират и наблюдават 
доброволческата работа, засилвайки дейностите в домакинствата. 

 И двете нива на агентите за лятна енергийна бедност изискват 
обучение, което да им осигури специфични умения. В този случай 
доброволците получават 12 часа обучение по целите на проекта, т.е 
стратегии за координация и управление, енергийни концепции, 
ангажираност на домакинствата, етика и GDPR. 

 Въз основа на опита от предишни проекти се предвижда процент на 
отпадане до 30% по време на фазата на обучение. Процентът на 
отпадане е много чувствителен към процеса на подбор на доброволци, 
както и към произхода на тези доброволци (НПО, студенти и др.).  
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Организация и график на семинарите 
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Очаквано въздействие в България  

Български домакинства 

Публи
чни 
орган
и и 
НПО 

Общ брой 
жилища 

Приблиз
ителен 
брой 

участващ
и 
домакин
ства 
(консерв
ативен 
сценари
й) 

Приблизи
телен 
брой 

участващ
и 
домакинс
тва 
(оптимист
ичен 
сценарий
) 

Брой 
хора в 
домакин
ството 

Общо 

потребители 
(консервативен 
сценарий) 

Общо 

потребители 
(оптимистичен 
сценарий) 

Общо: 3450 1000 1500 2.3 2300 3450 
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Брой семинари и участници (1во лято) 

Дейности Брой семинари Брой участващи домакинства 

Летни семинари по енергийна 
култура 

18 270 

Работни срещи и 
интервюта за 
енергийните сметки  

18 270 

Дейности за деца 6 72 

Работни срещи на които се 
коментира инсталирането на 
оборудването  

1 30 

Външни интервенции 2 30 

Семинари за системата за 
предупреждение 

за топлинни вълни 

1 20 
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График – лято 2022г 

- 16 Летни семинари по енергийна култура 

- 16 Семинари за енергийни сметки 

- 5 работилници за деца 

- 2 Външни интервенции 

Май Юни Юли Август Септември Октомври 

-1 Работни срещи на които се коментира     
инсталирането на оборудването  

 

- 1 Семинари за системата за предупреждение 

за топлинни вълни 
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Отворена дискусия и 
въпроси 



Повишаване информираността за лятната енергийна 
бедност за да намалим нуждите от охлаждане 

www.cooltorise.eu 

twitter.com/COOLtoRISE 

facebook.com/cooltorise 

linkedin.com/in/cooltorise-project-b2a453223 
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