Schimbarea începe la bloc.
ÎntreVecini își propune sa regenereze spiritul comunitar
la bloc si sa transforme micro-comunitatile urbane din
România în huburi sustenabile.
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Abonează-te la Newsletter

De ce facem ceea ce facem

Din cei 19 milioane de locuitori ai României,
peste 10 milioane de români locuiesc în mediul urban.

Emigrare masivă și pandemie de speranță
În plus, în ultimii ani, în lipsa unui proiect de țară și ca o consecință a

Spiritul de comunitate nu există

corupției și dezamagirilor repetate din partea clasei politice, românii

Ca urmare a moștenirii comuniste, digitalizării accelerate și a unui

și-au pierdut încrederea în sectorul public. Schimbarea nu mai poate ﬁ

stil de viață în fugă, bazat mai mult pe individ și mai puțin pe

top-down, așa că singura speranță rămâne bottom-up, din comunitatile

comunitate, vecinii nu se cunosc, nu se ajută si nu lucrează impreună

locale.

pentru a-și îmbunatati viata la bloc.
În locul unui proiect de țară, dezvoltăm un proiect de cartier
Un stil de viață nesustenabil

ÎntreVecini își propune sa regenereze spiritul comunitar la bloc si sa

Chiar dacă interesul pentru sustenabilitate este crescut, implicarea

transforme micro-comunitatile urbane din România în huburi

comunitatilor de la bloc pe teme de sustenabilitate este aproape

sustenabile. În următorii 2 ani (2023 și 2024) ne propunem să avem cel

inexistentă în lipsa resurselor necesare.

puțin o comunitate ÎntreVecini în ﬁecare județ din România.

Risc ridicat de a rata oportunități

Fiecare comunitate selectată va primi un kit de Panouri Fotovoltaice și

Această situație nu implică doar o serie de riscuri semniﬁcative, ci și

susținerea pentru a desfășura 10 activități anual pe teme de Mediu,

ratarea unor oportunități de dezvoltare locală și națională, atât

Sănătate, Resurse, Mobilitate și Eﬁciență Energetică. Până în 2030 ne

economică, cât și socială, în armonie cu natura.

propunem să implicăm 1.000.000 de Români în proiectele noastre.

Mecanism

PLATFORMĂ ONLINE DE ACCES
LA GHIDURI, ORGANIZAȚII ȘI
COMPANII

INSTALARE PANOURI
FOTOVOLTAICE PE BLOCURILE
DIN ROMÂNIA

ACTIVITĂȚI COMUNITARE
ÎN JURUL SUSTENABILITĂȚII

Pe 1 Decembrie 2022 vom lansa platforma online în

Între 1 Decembrie și 1 Martie 2023 ne propunem să

Pentru a ﬁ eligibilă, o comunitate trebuie să ﬁ

format Beta pentru a găsi ONG-uri partenere la nivel

găsim companii private care să ﬁnanțeze instalarea a

organizat minim 2 activități, să aibă un plan de

local pentru a desfășura activități. Lansarea oﬁcială va

41 de sisteme de PV în România și 410 activități

implementare pentru încă 10 activități în următorul

avea loc pe 1 Martie 2023.

sustenabile. Costurile pentru o comunitate sunt 15.000

an și o echipă de minim 3 persoane dedicate.

Euro.
Dacă ești interesat, scrie-ne pe
parteneri@intrevecini.ro

Dacă ești interesat, scrie-ne pe vreau@intrevecini.ro
Dacă ești interesat, scrie-ne pe sustin@intrevecini.ro

Parteneri

Născută din Forumul Economic Mondial, Comunitatea Global Shapers este o rețea de tineri
inspiratori cu vârsta sub 30 de ani care lucrează împreună pentru a aborda provocările
locale, regionale și globale. Cu peste 14.000 de membri, Comunitatea Global Shapers se
întinde pe 456 de hub-uri din orașe în 150 de țări. Proiectul ÎntreVecini a luat naștere în
Hubul din București al comunității globale, câștigând unul dintre cele 5 granturi ale Climate
Reality în valoare de 9000 euro, iar proiectul pilot a fost realizat cu susținerea partenerilor
POWERToMe
Detalii pe www.globalshapers.org

Misiunea Climate Reality este de a cataliza o soluție

Cu o experiență în domeniu de peste 17 ani și un portofoliu de 30.000

globală la criza climatică făcând acțiuni urgente o

de produse, POWERToMe oferă soluții complete dedicate generării de

necesitate în ﬁecare sector al societății. Până acum a

energie verde, de la sisteme fotovoltaice, solare sau eoliene, stații de

instruit 42377 de oameni din 173 de țări, oferindu-le

încărcare pentru mașinile electrice până la baterii de stocare,

instrumentele, formarea și rețeaua pentru a lupta

acumulatori și sisteme UPS, atât pentru consumatori mari (clădiri de

împotriva schimbărilor climatice și construi împreună

birouri, parcări publice sau private, ferme și sere, asociații care

lumea pe care ne-o dorim.

promovează și încurajează producţia de energie regenerabilă), cât și
consumatori individuali (asociații de bloc, case sau rulote).

Detalii pe www.climatereality.org
Detalii pe www.powertome.ro

Dacă ești interesat să ne sponsorizezi, scrie-ne pe sustin@intrevecini.ro.

Temele abordare

ÎntreVecini

X

La invitația Fundației Comunitare București, în 2022 ne-am alăturat comunității Platforma de mediu pentru București ce își
propune să creeze un spațiu neutru de colaborare, în care administrația, societatea civilă, mediul academic, companii și cetățeni
acționează coordonat pentru a rezolva problemele de mediu ale Capitalei.
Scopul comun este ca bucureștenii să ducă o viață sănătoasă, companiile să reducă riscurile legate de mediu, iar autoritățile să
poată construi politici sustenabile pe termen lung. Proiectul întrevecini este deschis comunităților din întreaga țară.
Temele Platformei de mediu pentru București:
1.

Natură Urbană,

4. Managementul deșeurilor și economia circulară

2.

Sănătate,

5. Infrastructura gri

3.

Adaptarea la Schimbările Climatice

6. Mobilitatea urbană și calitatea mediului

Proiectul Pilot în București

La competiția pentru proiectul pilot, s-au înscris 88
asociații de locatari din București. În urma procesului
de selecție, a câștigat ﬁnanțarea de 9000 euro și
instalarea Panourilor Fotovoltaice pentru a deveni
prima asociația de locatari prosumator din România,
Blocul 46, Str. Ghirlandei Nr. 5, din Sector 6, București,
mulțumită Nadiei și lui Aurel și a activităților deja
desfășurate.
Blocul are 4 etaje cu 60 de apartamente, a fost
construit în anii 1960 și are un format similar majorității
blocurilor din perioada socialistă din București.
În Iulie 2022 a fost instalat pe terasa blocului sistemul
PV format din 15 panouri fotovoltaice, cu o putere
instalată de 5kWp. Sutem astăzi la 9/10 etape pentru a
deveni prosumator.
Au avut deja o serie de activități comunitare și
urmează să aibă loc toate cele 10 în următorul an.

In Media

Vizualizează (TV, 10;45)

Citește (Online)

Vizualizează (TV, 00;30)

Vizualizează (Online)

Citește (Online)

Ghidul Prosumatorului la Bloc

Cu o ﬂoare nu se face primăvară. Știm asta și nu ne așteptăm ca un singur proiect

Ghid

să schimbe România. Știm însă din experiența că se poate, iar puterea exemplului
și oferirea în mod gratuit a resurselor ca oamenii să știe ce au de făcut poate oferi
schimbarea pe care ne-o dorim - PV-uri pe ﬁecare bloc din România și comunități
sustenabile la bloc, între vecini.
1. Despre Energia Electrică
2. Metode de eﬁciență energetică
3. Tipuri de panouri fotovoltaice (PV)
4. Legislație și oportunități la bloc
4. Estimarea consumului și dimensionarea instalației
5. Drumul Prosumatorului la bloc
6. Dosarul Prosumatorului la bloc
7. Activități la bloc. Intră în comunitatea ÎntreVecini.

Cum să îți pui PV pe bloc

Ghidul va ﬁ lansat în luna Decembrie.
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Recrutăm Continuu

Diana Dobrin

Dacă ești interesat să vii alături de noi, scrie-ne pe echipa@intrevecini.ro.

Recrutăm Continuu
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