Soustvarjanje slovenske
nacionalne strategije prenove
OZAVEŠČANJE JAVNOSTI ZA PRENOVITVENO REVOLUCIJO
Uvod
BUILD UPON je največji svetovni sodelovalni
projekt s področja prenove stavb – združuje preko 1.000 organizacij iz 13. držav, ki bodo v letu
2016/17 izvedle več kot 80 dogodkov. Njegov namen je, da s pomočjo državam, da do roka 30.
aprila 2017 naredijo strategije za prenovo ob-

stoječih stavb v celotni Evropi, spodbudi prenovitveno revolucijo. Omenjene strategije so ključne za zmanjšanje porabe energije v Evropi in širše, zmanjšanje vpliva podnebnih sprememb ter
ustvarjanje stavb, ki prav vsakomur zagotavljajo
visoko kakovost življenja.

www.buildupon.eu
Kaj pomeni biti “ozaveščen”?
Ozaveščenost je glavni pogoj za ustvarjanje trga.
Tako predstavniki javnosti kot politiki, podjetniki ter delavci v gradbenem sektorju se moramo
nenazadnje zavedati, kako pomembna je vloga
celostne prenove stavb ter našega dela na tem.
Le-to predstavlja zelo pomemben cilj, a vzpodbudno je, koliko organizacij je že sedaj zelo
aktivnih na področju ozaveščanja.
Zanimivo je spremljati, kako organizacije sledijo
svojemu napredku na poti k temu cilju. Kaj pomeni biti "ozaveščen"? Kako ozaveščeni sploh
morajo biti ljudje? In ali ozaveščenost sploh
vodi k akciji?
Določitev kolektivnega vpliva, ki ga želimo
doseči, ter naših sposobnosti za merjenje na-

predka pri tem bosta odločilni postavki nacionalnih strategij prenove ter organizacij, ki vlagajo svoje vire v dvigovanje osveščenosti. Ta letak
nam ponuja vpogled v nekaj primerov ozaveščevalnih pobud iz prenovitvene vikipedije RenoWiki na strani projekta BUILD UPON ter načina,
kako le-te določajo in komunicirajo svoje vplive.
Ne želimo vam govoriti o tem, kako bi naj bilo,
ampak želimo privabiti organizacije, ki sodelujejo pri ozaveščevalnih komponentah nacionalnih
strategij prenove, k raziskovanju teh vprašanj.
Na zadnji strani letaka je vključenih nekaj gradiv za merjenje učinkov, za katere menimo, da
so uporabna za vse, ki se vključujejo pri oblikovanju ozaveščevalnih pogojev za prenovitveno
revolucijo.

Ozaveščevalne pobude v RenoWikiju

Povzetek
Meritve, ki se uporabljajo za določanje in merjenje vplivov, se med seboj razlikujejo glede na
vrsto ozaveščanja, ki jo želimo vzpodbuditi, ter
tega kako učinkovito se s tem ukvarja posamezna
organizacija.
Meritve, ki so predstavljene v zgornjih primerih
lahko razdelimo na:
1 Meritve obsega: se nanašajo na vrednost “koliko“. Koliko prenosov, uporabnikov, zadetkov,
dogodkov, obiskovalcev, ipd.
2 Meritve množenja: Se nanašajo na vrednost
‘koliko krat’, a se usmerjajo v vprašanja koliko
zagovornikov ustvarja množenje ozaveščanja.

Te pobude redkeje sledijo, koliko nadaljnjih
posameznikov množitelji dosežejo glede na
možne težave, ki jih ob tem imajo.
3 Meritve delovanja: se nanašajo na potrebe ciljnih skupin, da lahko presežejo ozaveščenost
in se zavežejo določenim ukrepom, kot so npr.
zaobljube.
4 Meritve rezultatov: se pogosto prikazujejo sočasno z meritvami obsega, vendar sledijo končnemu rezultatu ozaveščenosti. Kot na primer,
kašen je bil odstotek porasta prevzema neke
določene sheme za energijsko učinkovitost skupno s tem, koliko ljudi je proces ozaveščanja dosegel.

Kako nadalje?
To so le nekateri viri, ki jih
priporočamo za določanje
in merjenje učinkov, za katere upamo, da bodo v pomoč
vsem, ki si iščejo poti, kako to
izvesti.

Projekt je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru raziskovalnega in inovacijskega programa Obzorje 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 649727.
Izjava: Odgovornost za vsebino tega gradiva nosijo njegovi avtorji. Gradivo ne predstavlja nujno stališč Evropske komisije ter ne EASME, ne Evropska komisija nista
odgovorni za kakršno koli uporabo le-tega.

