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Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana
Med 50 in 125 milijoni prebivalcev EU (okoli 10 – 25 %) se sooča z energetsko revščino. Situacija je še
hujša v vzhodnoevropskih državah: 30 % ali več gospodinjstev se spopada z energetsko revščino. EU
oblikuje rešitve za problem, vendar pa še vedno ni na voljo nekaterih ključnih elementov, kot na primer
delovna definicija energetske revščine, redno spremljanje širine in globine problema ter jasna politika
glede ukrepanja proti energetski revščini. Dogodek Energetska revščina v Evropi: stanje in rešitve, ki
je del projekta REACH, je namenjen izmenjavi informacij, znanj in izkušenj s področja energetske revščine
v EU in še posebej v nekaterih novih državah članicah. Dotaknil se bo definicije energetske revščine,
strukturnih pristopov in praktičnih ukrepov za naslavljanje energetske revščine ter tako pomagal
udeležencem pridobiti vpogled v trenutno stanje in rešitve na področju energetske revščine.
Program
9.00 – 9.10

Pozdravni nagovor in uvod v program
Lidija Živčič, Focus, društvo za sonaraven razvoj

9.10 – 10.10

Definicije in dimenzije energetske revščine v Evropi
Brenda Boardman, Environmental Change Institute, University of Oxford (preko video
konference)

10.10 – 11.30

Pristopi k naslavljanju energetske revščine na strukturni ravni
Lara Blake, Internal Market III: Retail markets; coal & oil, Directorate-General for Energy
(preko video konference)

11.30 – 12.00

Odmor

12.00 – 13.00

Specifične značilnosti energetske revščine na Balkanu
Stefan Buzarovski, Centre for Urban Resilience and Energy, University of Manchester

13.00 – 14.00

Odmor za kosilo

14.00 – 15.30

Pristopi k naslavljanju energetske revščine na praktični ravni
Nemčija: Barbara Kalker, Caritas Frankfurt
Madžarska: Zsuzsanna Kiraly, Energy Club
Bolgarija: Vasil Zlatev, Energy Agency Plovdiv

15.30 – 16.00

Kratka razprava z udeležnci in zaključek

Udeležba na dogodku je brezplačna, je pa potrebna registracija, ki jo naredite tukaj. Dogodek bo
potekal v angleškem jeziku (prevod ni zagotovljen). Vljudno vabljeni!

Sofinancirano iz programa Evropske
unije Intelligent Energy Europe

Dogodek je organiziran v okviru projekta REACH (IEE/13/504). Odgovornost za
vsebino dogodka nosi organizator. Vsebina ne odseva stališč EU. EASME in
Evropska komisija nista odgovorna za rabo informacij, ki so posredovane v okviru
dogodka.

