
 

  

Izmenjava dobrih praks za spremembo 
odnosa gospodinjstev starostnikov na 
podeželju k trajnostnemu načinu 
življenja 

C.H.A.N.G.E.R.S. 

IZVEDBA PROJEKTA: NOVEMBER 2020 - APRIL 2022 

1. RAZŠIRITI IN RAZVITI KOMPETENCE PREDAVATELJEV IN DRUGIH 
ZAPOSLENIH, KI NUDIJO PODPORO UČEČIM SE STAROSTNIKOM. 
 
2. IZMENJAVA DOBRIH PRAKS NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA 
PARTNERJEV PROJEKTA SKOZI ŠTIRI SKUPNA USPOSABLJANJA 
PREDAVATELJEV. 
 
3. SPODBUJANJE VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA PREDAVATELJEV. 
 
4. SPODBUJANJE ODPRTEGA DOSTOPA DO GLAVNIH REZULTATOV 
PROJEKTA. 
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KLJUČNI CILJI 

PO RAZISKAVAH IZ LETA 1995 EVROPSKA GOSPODINJSTVA 
PREDSTAVLJAJO MED 25-27 % SKUPNE PORABE ENERGIJE.  
SPLOŠNI CILJ C.H.A.N.G.E.R.S. PROJEKTA JE IZMENJAVA DOBRIH PRAKS 
MED PROJEKTNIMI PARTNERJI, ZNOTRAJ ŠTIRIH SKUPNIH 
USPOSABLJANJ ZAPOSLENIH NA PODROČJU TREH GLAVNIH TEM: 
 

▪ ENERGETSKA UČINKOVITOST,  
▪ OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE in 
▪ TRAJNOST V GOSPODINJSTVIH. 

MISIJA 
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Zbirka dobrih primerov je v angleščini na voljo na spodnji povezavi:  
https://www.camconsulting.eu/en/changers-en/  

 

NAJBOLJŠE PRAKSE 
PRI SPREMEMBI ODNOSA GOSPODINJSTEV 
DO TRAJNOSTNEGA NAČINA ŽIVLJENJA ZA 
STAROSTNIKE RURALNIH OBMOČIJ.  

Rezultati 
Živeti bolj trajnostno in zmanjšati porabo energije je danes dobro zasidrano načelo v večini 
gospodinjstev v Evropi in v nekaterih primerih dejansko ponuja oprijemljive finančne in/ali 
okoljske koristi. Cilj C.H.A.N.G.E.R.S. projekta je bil doseči oprijemljive rezultate z zavedanjem, 
da je usposabljanje starostnikov o trajnosti in energetski učinkovitosti bistvenega pomena za 
omogočanje energetskega prehoda srebrne generacije. Pomaga tudi pri reševanju občutno 
povečanih skrbi in zanimanja javnosti glede različnih trajnostnih vprašanj, kot so povečana 
poraba ali stroški energije, odvisnost od uvoza energije, pomanjkanje zaradi pandemije, 
gospodarska nestabilnost in v zadnjem času podnebne spremembe. 
 
Konkretni rezultati C.H.A.N.G.E.R.S. projekta vključujejo: 
 

• povečano znanje izobraževalnih akterjev in partnerskih organizacij; 
• prilagoditev primerov najboljših praks; 
• boljša sposobnost sodelovanja za delo in sodelovanje v transnacionalnem okolju; 
• priložnosti za izboljšanje znanja in kompetenc predavateljev na področju energetske 

učinkovitosti ter za ostale deležnike za izobraževanje starostnikov; 
• potencial za ustvarjanje novih idej kot nadaljevanje projekta ali kot nove, prihodnje 

priložnosti za sodelovanje na podlagi rezultatov projekta. 

Prvi javni rezultat C.H.A.N.G.E.R.S. projekta je zbiranje primerov dobrih 
praks in njihovih pristopov k usposabljanju, ki si jih delijo projektni 
partnerji. Te dobre prakse so namenjene uporabi subjektov, ki 
načrtujejo razvoj usposabljanja o prizadevanjih za trajnost in prilagoditev 
primerov najboljše prakse pri izobraževanju odraslih. Ponuja osnovne 
smernice za usposabljanje gospodinjstev za načela "nepotratnega, 
zelenega okolja in energetske ozaveščenosti". Ta zbirka dobrih primerov 
temelji na štirih skupnih usposabljanjih zaposlenih, ki so bila 
organizirana med C.H.A.N.G.E.R.S. partnerji iz Madžarske, Malte, Slovenije 
ter Italije in pokrivajo tri glavne teme. 
 
Drugi javni rezultat je dokument s priporočili, ki je mišljen kot hiter 
referenčni vodnik o tem, kako najbolje izvesti dogodke izobraževanja za 
starostnike o različnih vidikih energetske učinkovitosti, obnovljivih virov 
energije in trajnosti v gospodinjstvih. 

https://www.camconsulting.eu/en/changers-en/
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Na podlagi prevedenega gradiva priporočamo, da se do 
starostnikov na podeželju obrnete preko lokalnih tiskanih 
medijev, ki so še vedno priljubljeni med starostniki. Predlagamo 
vrsto kratkih člankov o najbolj relevantnih temah. 

Jezikovne ovire so značilne za starostnike, zato naj bodo 
izobraževalna gradiva za starostnike v nacionalnem jeziku, 
zapisana s preprostim besediščem. (Podrobješi opis je na voljo v 
dokumentu Zbirka dobrih praks.)  

1.  
Prevod gradiva za 
izobraževanje  

 

2.  
Uporaba lokalnih 
medijev za distribucijo 
infomacij in gradiva 

Ker imajo starostniki na splošno manj razvite digitalne veščine v 
primerjavi z mlajšimi generacijami, priporočamo organizacijo 
lokalnih dogodkov v živo.  
 

3.  
Organizirajte 
delavnice v živo 

Za starostnike je priporočljivo načrtovati krajši program delavnic. 
Glede na študije lahko starostniki zadržijo pozornost na dogodkih, 
delavnicah približno 20-30 minut. Če je mogoče, organizirajte 
delavnice tisti čas v dnevu, ko je na voljo največ naravne svetlobe. 

4.  
Program delavnice 
naj bo kratek 

Prizorišče naj bo na lahko dostopni lokaciji, z dostopnimi 
sanitarijami. Ustrezna sobna temperatura je pomembna poleg 
tega, da imajo udeleženci med sedenjem dovolj prostora za 
noge. Izberite lokacijo z razpoložljivimi tehničnimi pogoji, kot je 
projektor in ostala tehnična oprema.  
 

Starostniki imajo lahko okvare delovanja čutil (sluh, vid), kar je 
treba upoštevati pri usposabljanju. Pregledne postavitve, velike 
velikosti pisave, preproste in kontrastne barve, manj besedila, več 
ilustracij lahko pomagajo pri boljšem razumevanju vsebine. 

5.  
Uporabite grafične 
vsebine prilagojene 
starostnikom 

6.  
Lokacija naj bo 
primerna za 
starostnike 

PRIPOROČILA 
za prilagajanje najboljših praks pri spreminjanju 
odnosa gospodinjstev starostnikov na ruralnih 
območjih do trajnostnega načina življenja  

Datum: 24.04.2022 
Vsebina: version 1. 

Avtorji: A. Papanitz, T. Baranyi (CAM) B. Restall (PiM) R. Padovac, M. Gorenšek (BSC Kranj) V. Mazzaggio (Eurocrea Merchant) 
 

Dodatne smernice v angleškem jeziku na voljo na povezavi: https://www.camconsulting.eu/en/changers-
en/  v slovenskem jeziku so na voljo na  https://www.bsc-kranj.si/  

 

https://www.camconsulting.eu/en/changers-en/
https://www.camconsulting.eu/en/changers-en/
https://www.bsc-kranj.si/
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CAM je vodilni partner C.H.A.N.G.E.R.S. 
projekta. 
CAM je madžarsko podjetje, specializirano 
za izobraževanje in razvoj strokovnega 
gradiva za ozaveščanje o temah povezanih z 
energijo. CAM ima odlične izkušnje na 
področju EE, OVE, trajnosti, podnebnih 
sprememb, poklicnega izobraževanja in 
izobraževanja odraslih ter v mednarodnem 
sodelovanju. 
www.camconsulting.eu 
 
PiM je MSP s sedežem na Malti.  
Kot multidisciplinarna raziskovalna 
organizacija verjame v moč pristopov, 
osredotočenih na človeka in tehnologijo. 
Njihov cilj je spodbujati OVE, EE in 
inteligentno rabo ali zmanjšanje potreb po 
energiji v Evropi s partnerstvi, 
ozaveščanjem, inovacijami in strateškimi 
ukrepi. 
www.pim.com.mt  

Eurocrea Merchant je podjetje za 
svetovanje in usposabljanje s sedežem v 
Milanu v Italiji. Njegovo poslanstvo je 
izboljšati konkurenčnost evropske družbe z 
razvojem poslovanja, usposabljanjem in 
ustvarjanjem transnacionalnih partnerstev. 
http://www.eurocreamerchant.it/en/ 
 
BSC je Regionalna razvojna agencija 
Gorenjske v Sloveniji, ki spodbuja razvoj 
Gorenjske Regije in pod svojim okriljem 
združuje 18 občin. BSC je povezovalni člen 
med regijsko in državno ravnjo, ki sodeluje z 
občinami, podjetji in obrtno-podjetniškimi 
zbornicami, nevladnimi organizacijami, 
ministrstvi in drugimi državnimi organi. 
https://www.bsc-kranj.si/  

 

 

Dodantne infomacije o 
C.H.A.N.G.E.R.S. projektu 
so na voljo na spletni 
strani vodilnega patnerja 
CAM in na spletni strani 
BSC.   

info@bsc-kranj.si 

Dodantne infomacije o 
C.H.A.N.G.E.R.S. projektu so 
na voljo na spletni strani 
vodilnega patnerja CAM in na 
spletni strani BSC.   

 

VEČ INFORMACIJ 
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