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Въведение 
Този документ е част от образователната програма на проекта IDEA, насочен към 

справяне с проблема енергийна бедност и представлява теоретичната част от учебната 

програма. 

 

Основните цели на образователната програма IDEA са: 

• Общите цЦелите на образователната програма IDEA са да: 

•  

• - Повишаване наи осведомеността на европейските граждани относно 

нарастващия проблем с енергийната бедност; 

• - да дДопринесе за решаването на въпроса за енергийната бедност и 

едновременно с това да се заеме с въпроса за изменението на климата; 

• - укрепване Подобри на уменията и компетенциите за на възрастните в областта 

на енергийната бедност и енергийното консултиране; 

- Подкрепа къми безработните да извършватопределят енергийните консултации като 

възможност за намиране на нова работа чрез повишаване на техните компетенции и 

знания в областта на енергийното консултиране. 

 

За проекта 

Целта на проекта IDEA (Innovative Direction in Energy Advising) е да разработи 

иновативна обучителна програма по темата „Енергийна бедност“. Основната цел е да 

се подобрят съществуващите подходи и да се разработят нови иновативни 

образователни методи и материали за обучение на възрастни в тази насока. 

Партньорите по проекта са организации с опит и познания в енергийните и социални 

аспекти на енергийната бедност и са позиционирани в едни от най-засегнатите в това 

отношение райони  - България, Хърватска, Словения и Кипър. Проектът се осъществява 

от Кипърски университет (Лаборатория по ИКТ), Сдружение за устойчиво развитие на 

DOOR (Хърватска), Енергийна агенция - Пловдив (България) и Асоциация за устойчиво 

развитие Фокус (Словения).  

Проектът е съфинансиран по програмата Erasmus+  


