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Energising Faith Communities: Nové nástroje k šetření energií a peněz v 
domácnostech

Od roku 2014 projekt SPIRIT, díky aktivitám vedoucím k šetření energiemi, zapojil širokou škálu 
věřících komunit napříč Evropou. Proškolením pomohl více než 400 energetickým šampiónům, kteří 
poté poskytovali energetické poradenství ve své komunitě.

Tito energetičtí šampióni, podpořeni projektovými partnery, zrealizovali více než 4800 
energetických poradenství v domácnostech napříč Evropou. Získali od občanů přes 28 800 závazků 
ke změnám v používání energií v domácnosti. Pokud by byly všechny tyto závazky naplněny, ušetřilo
by se přibližně 2500 tun emisí CO2 a téměř 7800 MWh energie ročně. To dělá průměrně 0,52 tuny 
CO2 a 1,6MWh ročně na domácnost.

Ačkoliv projekt SPIRIT skončil 30. listopadu 2016, bylo vytvořeno několik nástrojů usnadňujících  i 
v budoucnu věřícím komunitám i ostatním přístup k materiálům na téma šetření energií a 
umožňujícím energetickým šampiónům růst v jejich energeticko-poradenských dovednostech.

Všechny nástroje jsou k dispozici (ve všech partnerských jazycích) na projektové webové stránce
www.spirit-project.eu/tools/spirit-documents 
Najdete zde mimo jiné

- Manuál pro zapojení komunit spojených vírou
- Tréninkové materiály
- Manuál pro energetické šampióny
- Kartu závazků
- Návod pro šetření energiemi

 
Pro více informací navštivte www.spirit-project.eu, nebo se obraťte na koordinátorku projektu 
Hannah Baker na emailu Hannah.Baker@groundwork.org.uk. 

Dotazy médií

Pro více informací se prosím obraťte na Yvonnu Gaillyovou z Ekologického institutu Veronica na 

yvonna.gailly@veronica.cz
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Poznámky

Projekt SPIRIT

Projekt SPIRIT, financovaný z programu Inteligentní energie pro Evropu, realizovala organizace Groundwork 
London spolu s partnery v sedmi dalších zemích: v České republice, Irsku, Francii, Belgii, Itálii, Švédsku a 
Rakousku. Za Českou republiku byla partnerem ZO ČSOP Veronica. Projekt si kladl za cíl dosáhnout 
měřitelných úspor energie, snížení emisí CO2 a trvalé změny chování lidí v domácnostech. Oslovil skupiny a 
organizace věřících (příslušníků různých církví), kterým nabídl vzdělávání a energetické poradenství v jejich 
komunitách prostřednictvím vyškolených dobrovolníků.
Projekt stavěl na rostoucím poznání, že pro efektivní využívání energie je spolupráce mezi jednotlivci, státem
a obcemi mnohdy důležitější než samotné právní předpisy.

Projekt trval od roku 2014 do roku 2016.

Financování

Intelligent Energy – Europe (IEE) nabídlo pomocnou ruku organizacím ochotným zlepšit energetickou 
udržitelnost. Spuštěn v roce 2003 Evropskou komisí, byl program zaměřen na vytvoření energeticko-
inteligentní budoucnosti pro nás všechny. Podporoval směrnice na úspory energií a obnovitelné zdroje s 
cílem dosáhnout EU 2020 energetické cíle (20% snížení emisí, 20% úspor a 20% obnovitelných zdrojů v 
energetickém mixu).

IEE vytvořil lepší podmínky pro energeticky udržitelnější budoucnost v oblastech tak různých jako 
obnovitelné zdroje, úsporné budovy, průmysl, spotřebitelské produkty a doprava.

Veškerou odpovědnost za tento obsah nesou jeho autoři. Nutně nevyjadřuje stanovisko Evropské unie. Ani 
EASME and Evropská Unie není zodpovědná za jakékoliv použití tohoto materiál.


