
Projekt Habitat „REELIH” 
– poprawa efektywności energetycznej blokowisk 

w Armenii, Macedonii i Bośni 



O Habitat for Humanity 

Habitat for Humanity jest chrześcijańską, międzynarodową 

organizacją non-profit, która działa na rzecz zapobiegania ubóstwu 

mieszkaniowemu oraz eliminacji bezdomności na świecie 

Wizja: Świat, w którym każdy ma godne miejsce do życia 

Misja: Poprawiamy warunki mieszkaniowe osób potrzebujących 

poprzez mobilizację ludzi i środków oraz inicjację zmian 

systemowych 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jak działamy? 

• Współpracujemy z rodzinami o niskich dochodach 

remontując i budując proste, przyzwoite  

oraz niedrogie domy 

• Partnerstwa z NGO dla poprawy warunków 

zamieszkiwania grup zagrożonych wykluczeniem 

społecznym (w tym mieszkaniowym) 

• Rzecznictwo publiczne na rzecz poprawy 

efektywności polityk mieszkaniowych 

• Mobilizacja wolontariuszy 

• Programy pożyczek non-profit dla niezamożnych 

wspólnot mieszkaniowych:  

remonty i termomodernizacje 

• Edukacja o efektywności energetycznej i edukacja 

finansowa 

• Projekty modelowe i pilotaże innowacyjnych 

rozwiązań usprawniających politykę mieszkaniową 

 

Gliwice 2010 

Józefosław 2011 



Dobre praktyki 

• Projekt realizowany w 2012 – 2019 w Macedonii, Bośni i Armenii 

+ komponent regionalny (rzecznictwo i upowszechnianie rezultatów) 

• Cel: stworzenie mechanizmów finansowania przedsięwzięć na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych 

niezamożnych wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni poprzez projekty 

pilotażowe, stworzenie mechanizmów zachęt i wsparcie techniczne 

REELIH-Residential Energy Efficiency 
for Low Income Households 

Sustainable Financing Mechanism for Energy Efficiency 

Projects Through Initiative, Incentive and Assistance 



Sytuacja w Europie Wschodniej 

• Większość budynków wielorodzinnych wybudowana w latach 60-tych 

• Budownictwo wielkopłytowe, wielopiętrowe budynki zależnie od 

kraju stanowiące od 30% do ponad 70% zasobu mieszkaniowego 

• Po prywatyzacji (1990), 90%+ lokali jest własnością prywatną 

• Poprzedni system administrowania i zarządzania zasobem 

lokalowym został zlikwidowany, a nowy jest nieefektywny lub 

nieistniejący  

• ogrzewanie budynków stanowi ponad 40% zużycia energii 

• media były dotowane państwowo, ale ich koszty obecnie rosną 

• Szacunkowy poziom potencjalnych oszczędności w zużyciu 

energii dzięki termomodernizacji budynków wielorodzinnych 

oceniany na 20-40% 



Sytuacja w Europie Wschodniej - wyzwania 

• Większość mieszkańców nie dba i nie poczuwa się do bycia 

gospodarzem części wspólnych 

• Dotacje do mediów w budynkach nie zachęcają do oszczędzania  

• Nie istnieją mechanizmy finansowania przedsięwzięć remontów i 

termomodernizacji części wspólnych WM 

• WM nie jest wiarygodnym pożyczkobiorcą 

• Brak mechanizmów uzgadniania decyzji dotyczących wspólnej 

nieruchomości 

• Nieuczciwe praktyki w zarządzaniu częściami wspólnymi – 

administratorzy 

• Niski poziom zaufania i współpracy: członkowie  WM, bank  

WM, sąsiedzi  sąsiedzi 



Projekt Habitat REEELIH 



Armenia 

• Współpraca z gminą i wspólnotami mieszkaniowymi –  

niezamożne rodziny otrzymują do 40% dotacji na 

termomodernizację we WM uczestniczących w projekcie 

• Współpraca z Inecobank -  60% inwestycji finansowanej z 

pożyczki 

• Zrealizowane: 10 budynków wielorodzinnych zostało 

wyremontowanych w ramach projektu pilotażowego 

REELIH  (remonty części wspólnych) 

• Poprawa warunków zamieszkiwania dla 519 rodzin  

2017: miasto Yerevan przyjęło program wyremontowania  

900+ lokali w modelu REELIH 



Bośnia i Hercegowina 

4 pilotaże – pełne termomodernizacje bloków, wsparcie dla  

133 mieszkańców (Zivinice, 2 w Banovici, Tesanj) 

• Analiza zużycia energii w 13 gminach kantonu Tuzla, 973 

budynków mieszkalnych - 1,212 gosp. domowych co 

stanowi 10% gospodarstw we wszystkich blokach 

wielorodzinnych.  

• Na poziomie gmin możliwy do osiągnięcia poziom 

oszczędności energii to 47,99% 

• Plan działania wypracowany dla Kantonu Tuzla na bazie 

tej analizy 



Bośnia i Hercegowina - pilotaż 

• gmina: Živinice 

inwestycja: € 28.180 

oczekiwane oszczędności energii: 44% 



Rezultaty i wnioski 

Aby pobudzić inwestycje właścicieli w termomodernizację ich budynków trzeba zrozumieć 

motywację poszczególnych członków WM oraz ich wzajemne relacje wewnątrz WM.  

Rola administratora: kluczowa – edukacja i doradztwo techniczne na podstawowym 

poziomie  

Sam dostęp do finansowania (dotacje / pożyczki) - niewystarczający by WM podjęła działanie. 

Bez wspólnej decyzji w sprawie zaciągnięcia zobowiązań nic się nie poprawi, A zatem: 

•  konieczne moderowanie i zasilanie wiedzą ich dyskusji 

• Propagowanie modelowych rozwiązań – niezbędne by niezamożne WM były wiarygodne 



Edukacja i pomoc techniczna 



Więcej informacji 

www.getwarmhomes.org 



Dziękuję za uwagę! 
 
 
 
 
 

Magda Ruszkowska-Cieślak - Dyrektor Fundacji 

mruszkowska@habitat.pl 

tel. 697 979 901 


