Projekt „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi”

PORTALE EDUKACYJNE FUNDACJI NA RZECZ
EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) powstała w 1990 r. jako
prywatna, niezależna organizacja, której celem jest osiągnięcie efektywniejszej energetycznie gospodarki. Priorytetem FEWE jest rozwój gospodarczy kraju i zapewnienie
ochrony środowiska poprzez promocję efektywnego wykorzystania energii oraz rozwój
odnawialnych źródeł energii.
Zadaniem FEWE jest więc docieranie i wpływanie zarówno na decydentów kreujących politykę
energetyczną, producentów, dystrybutorów, jak i końcowych użytkowników energii. Od początku swego istnienia, FEWE prowadzi działalność edukacyjną dla podniesienia poziomu świadomości ekologicznej i podejmowania racjonalnych wyborów w zakresie gospodarowania energią.
Działalność edukacyjna nakierowana jest głównie na gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców i deweloperów budynków, uczniów, studentów, nauczycieli, samorządy terytorialne
oraz przedsiębiorstwa.
W ramach realizacji tych celów FEWE prowadziło i nadal prowadzi liczne projekty edukacyjnoinformacyjne wspierane narzędziem internetowym. Projekt „Podnoszenie poziomu świadomości
społecznej w zakresie aktywnego udziału w procesie podejmowania decyzji dotyczących ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym”
realizowany w 2007 r. zmierzał do stworzenia, wdrożenia i upowszechnienia modelu komunikacji, informowania i edukacji lokalnej społeczności i podmiotów gospodarczych przez władze
gminy za pośrednictwem strony internetowej www.czestochowa.energiaisrodwisko.pl. Był to
pierwszy tego typu w Polsce sposób komunikacji oraz włączania mieszkańców gminy w proces
decyzyjny w zakresie zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej i tworzenia czystszego środowiska naturalnego, związanego z gminnymi/miejskimi systemami energetycznymi.
Projekt został wdrożony w Częstochowie, a modelowe rozwiązania i upowszechnienie rezultatów dają szansę zastosowania w każdej gminie, po przystosowaniu do warunków lokalnych.
Od 2006 r. FEWE realizuje również projekt Euro Topten. Serwis konsumencki prowadzony na
stronach internetowych www.topten.info.pl jest efektem projektu realizowanego pod patronatem UE - Intelligent Energy Europe. Serwis ten jest skierowany do konsumentów i umożliwia
wyszukiwanie i porównywanie przedstawionych „najlepszych dziesiątek” (top ten) produktów
w danej kategorii urządzeń i sprzętu powszechnego użytku. Serwis został wzbogacony o programy e-szkoleń – www.e-szkolenia.topten.info.pl. Obecnie Komisja Unii Europejskiej przedłużyła projekt, który nosi nazwę Euro Topten Plus.
W 2009 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Doskonalenie poziomu edukacji w samorządach
terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania energią i ochrony klimatu Ziemi”
dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jednym z działań jest stworzenie systemu informacyjno-doradczego oraz informacyjProjekt realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego
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no-edukacyjnego integrującego platformy e-learningowe i portale tematyczne stworzone przez
FEWE w ramach wcześniej realizowanych projektów: www.oze.info.pl - serwis dotyczący odnawialnych źródeł energii; www.eplan.info.pl - serwis dotyczący planowania energetycznego
w gminie i komunikacji ze społeczeństwem w celu budowy zrównoważonej gospodarki energetycznej; www.eis.slask.pl - serwis dotyczący zarządzania energią i środowiskiem w budynkach
użyteczności publicznej województwa śląskiego oraz www.topten.info.pl - serwis edukacyjny
mający na celu racjonalny wybór najbardziej efektywnych energetycznie urządzeń. Serwis integrujący
wymienione
powyżej
portale
FEWE
funkcjonuje
pod
adresem
www.energiaisrodowisko.pl. Do dyspozycji samorządów powstaną również 3 modele – wzorce serwisów internetowych w zakresie powszechnej informacji i edukacji, które w przyszłości
będą mogły być wykorzystane przez wszystkie miasta i gminy w Polsce.
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