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Příklady dobré praxe
I MALÉ KOSTELY MŮŽOU UDĚLAT VELKÉ VĚCI 

Farnost Ekeby v diecézi Lund ve Švéd-
sku, což je malá nezávislá správní ob-
last asi 20 km východně od  Helsing-
borgu, má  3 600 obyvatel. Ve  Švédsku 
se při křtu stáváte členem tamní církve, 
počet lidí, kteří hlásí k  církvi, je tudíž 
velmi vysoký. V této farnosti je jich asi 
3 000 (80 %).

Úvodem
Na  začátku prosince se  v  Paříži uskuteční setkání 
světových lídrů (známé pod zkratkou (COP21), které 
bude jednat o  nové mezinárodní dohodě na  ochra-
nu klimatu. Druhé vydání Spirit newsletteru nám 
poskytuje dobrou příležitost k zamyšlení a zároveň 
k  zapojení věřících komunit do  témat pařížské kli-
matické konference.
Během letošního léta přijala řada církví dokumenty 
podporující dohodu o  klimatu v  Paříži. Připomeň-
me zejména Encykliku papeže Františka Laudato 
Si’ (Pochválen buď), která zdůrazňuje potřebu rych-
lé a  jednotné celosvětové akce proti změně klima-
tu. Připomeňme dále také islámskou Deklaraci 
o  změně klimatu, která vyzývá lidi všech národ-
ností ke snížení emisí skleníkových plynů a k tomu, 
aby raději investovali do  energie z  obnovitelných 
zdrojů a  uvědomili si, že neomezený hospodářský 
růst není možný. A  v neposlední řadě vzpomeňme 
Lambethskou deklaraci podepsanou církevními 
vůdci ve Velké Británii, která vyzývá věřící komunity 
k rozpoznání naléhavé potřeby přejít k nízkouhlíko-
vé ekonomice.
Představitelé církví s odkazem na morální motivaci 
a sdílené hodnoty povzbuzují své členy, aby na osob-
ní úrovni přijali svou roli v boji proti změně klimatu. 
To vše poskytuje příležitost pro vlády, aby předložily 
ambiciózní cíle vedoucí ke změně. Jsou to ale také 
pozitivní znamení pro projekt Spirit, který se snaží 
zapojit náboženské skupiny v  osmi zemích napříč 
Evropou a  získávat dobrovolníky a  jejich přátele 
k tomu, aby šetřili energii ve svých domácnostech.
Jak tento newsletter ukazuje, partneři projektu 
Spirit jsou na  nadějné cestě v  budování dobrých 
vztahů s  lokálními komunitami věřících, v  získá-
vání dobrovolníků a  jejich následném školení, aby 
se stali „energetickým šampiony“. V nadcházejících 
měsících bude toto školení převedeno do praxe tím, 
že se „energetičtí šampioni“ budou individuálně 
či v  malých skupinkách setkávat se  svými známý-
mi a  příbuznými a  provádět energetická šetření 
v  jejich domácnostech s  cílem nacházet možnosti 
úspor energií a snižování emisí skleníkových plynů. 
Výsledky těchto setkání budou monitorovány a  vy-
hodnocovány. Získané zkušenosti by měly rovněž 
sloužit jako dobrý příklad a  inspirace pro ostatní, 
kteří chtějí v  budoucnu spustit podobné aktivity. 
Všechny partnery projektu čeká velmi rušné ob-
dobí  – o  aktuálním dění budou informovat webové 
stránky projektu.
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V poslední době bylo ve farnosti zaměřeno na zlepšení energetické účinnosti mnoho aktivit:

• Instalace výborných izolačních skel do  10 oken 
v  kostele významně zlepšila pracovní prostředí 
pro zaměstnance, přinesla komfort pro návštěvníky 
a  snížila potřebu vytápění, a  tudíž i  příslušné pro-
vozní náklady.

• 100 žárovek v  lustrech nahradily LED zdroje: mís-
to 40 wattů nově 6 wattů u každé. 

• V  kostele se  také používají takové svícny, které 
umožní, že svíčka úplně dohoří a není tedy potřeba 
tak často nasazovat svíčky nové.

• V  prostorách, které jsou navštěvovány jen zříd-
ka, byly nainstalovány senzory pohybu na ovládání 
světla.

• Ke snížení emisí i  nákladů na  topení bylo nainsta-
lováno tepelné čerpadlo k topení v kostele a v kapli.

• Aby se snížily emise z dopravy, pečlivě se koordinují 
a plánují nákupy. Farnost má k dispozici bicykl, kte-
rý se používá vždy, když není nutné auto.

• Celá kongregace se hlásí k principům udržitelného 
rozvoje: kostel kupuje fair -trade produkty, kdykoli 
je to možné, používá ekologické a přírodní prostřed-
ky pro údržbu a úklid, pěstuje pro svou potřebu kvě-
tiny, bylinky, zeleninu a ovoce.
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RAKOUSKO
V průběhu září organizace 17&4 uskutečnila jedno ze svých dvou plánovaných pilotních setká-
ní ve Vídni pro dobrovolníky z věřících komunit, a to ve spolupráci s Katolische Aktion z arci-
diecéze ve Vídni. Účastnící dostali školení šité na míru projektu Spirit. Školení bylo vytvořeno 
na základě rakouské Energetické licence, což je certifikát pro kvalifikaci v úsporách energie 
na  pracovišti a  v  každodenním životě. Je zaměřen na  mládež a  učně, ale je otevřený každé-
mu, kdo má zájem. Certifikát byl vyvinut sdružením ekologických poradců na základě iniciativy 
Odboru životního prostředí ve Vídni s podporou Odboru energetického plánování města Vídeň.
Více informací na: https://energie-fuehrerschein.at

BELGIE
V  následujících měsících organizace 21 Solutions uskuteční několik informačních setká-
ní o energetických úsporách v domácnostech. Účastníci budou získáváni z Youth CDH, což je 
mládežnická organizace při belgické křesťanskodemokratické straně pro členy od 15 do 35 let, 
která podporuje vzdělání a větší citlivost občanů k zodpovědnějšímu a aktivnějšímu přístupu 
k úsporám energie.
Členové 21 Solutions se  taktéž zúčastnili belgické ekumenické bohoslužby věnované změně 
klimatu, která se konala 7. září v katedrále Sv. Michala archanděla a Sv. Guduly a spojila dohro-
mady katolíky, protestanty, stoupence ortodoxního vyznání a anglikánské církve v Belgii.
Více informací na: https://app.box.com/s/eyavz15vorsx0p0vgfnbdmtyxl1nat

ČESKO
V neděli 4. října proběhla Pouť ochránců přírody v kostele Sv. Josefa ve Štítné nad Vláří, a to 
za velké účasti místních i přespolních farníků. V tento den, svátek Sv. Františka z Assisi, patrona 
ochránců přírody, se sešli lidé z okruhů ochránců přírody jak z Hostětína, tak z nedalekých Va-
lašských Klobouk. Zaplnili společně se štítenskými farníky celý kostel i kulturní dům, ve kterém 
po mši svaté probíhala beseda. Mši svatou i následnou besedu vedl P. Marek Orko Vácha – řím-
skokatolický kněz, přírodovědec, teolog, pedagog a spisovatel. 
Beseda v kulturním domě se věnovala hlavně tématu papežské encykliky Laudato Si’. Volně pak 
navázal projektový pracovník Jan Talaš, který posluchačům osvětlil cíle projektu Spirit a pozval 
je na školení energetických šampionů do Hostětína.
Školení energetických šampionů proběhlo v pátek 9. října v Domě ochránců přírody v Brně 
a 10. října v Ekologickém centru Veronica v Hostětíně. V Brně se jej zúčastnilo 11 energetic-
kých šampionů, v Hostětíně jich bylo 16. Školení nabídlo vždy tři tematické okruhy:

• ochrana klimatu – lektor RNDr. Jan Hollan, Ph.D.
• úspory energie v domácnostech – lektor Ing. Karel Srdečný
• dosahování cílů projektu Spirit – lektorka RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.
Zúčastněné energetické šampiony nejvíce zajímaly otázky ohledně vytápění a  úspor energií, 
řada dotazů směřovala k vhodném výběru oken při plánování jejich výměny. Dále se probírala 
možnost rekonstrukcí rodinných domů, jejich zateplení a vytápění.

FRANCIE
Organizace Prioriterre začala školení se dvěma rozdílnými skupinami dobrovolníků o 6 a 10 li-
dech. První skupina byli protestanti s katolíky, druhá z  francouzské charity – Secours Catho-
lique. Setkání jsou složená ze 3 modulů: zvyšování povědomí o úsporách energie, praktické ná-
vody pro rodiny a školení pro domácí návštěvy. V plném proudu jsou taktéž návštěvy domácností 
lidí s nízkými příjmy ohrožených energetickou chudobou, které prováděj dobrovolníci a sociální 
pracovníci.
Členové Prioriterre také navštívili národní dny v  Diecézi Svatého Etienne (Svatý Štěpán) 
a představili možnosti energeticky úsporného chování.

Zpravodaj č. 2 – listopad 2015



Napříč Evropou

Zpravodaj č. 2 – listopad 2015

IRSKO
Na konferenci o energetické chudobě, kterou 5. října uspořádala Energy Action, prezentovali 
své poznatky Fr. Sean McDonagh a profesor John Sweeney, poradci papeže Františka při nedáv-
no skončené práci na Encyklice o klimatické změně – Laudato Si’. 
Díky doporučení ze 4. setkání partnerů projektu Spirit ve Švédsku oslovila Energy Action irskou 
ECO kongregaci, která pak zporstředkovala kontakt se Fr. Seanem McDonaghem, světoznámým 
eko -teologem, který se zabývá propojeními mezi právem, mírovým vyjednáváním, ochranou ži-
votního prostředí a vírou. Druhý host, profesor Sweeney, přispíval zprávami do mezivládního 
panelu o změnách klimatu IPCC (kterému byla v roce 2007 udělena Nobelova cena za mír).

ITÁLIE
Ökoinstitut Südtirol Alto Adige již uskutečnil tři školicí workshopy, v  únoru, červnu a  říjnu. 
Všechny byly pořádány ve  spolupráci s  katolickou celosvětovou asociací Caritas a  s  místním 
sdružením spotřebitelů. Cílem workshopů je především poskytnout informace o  energetické 
účinnosti a úsporách energií dobrovolníkům. Kromě toho zde vzniká možnost, že se z účastníků 
vytvoří velmi soudržná skupina poskytující zázemí a vzájemnou podporuz. Dobrovolníci jsou 
velmi rozdílní a pocházejí z různých kulturních prostředí a z obou jazykových komunit – italské 
i německé. Většina z  nich jsou důchodci, kteří v  minulosti ve  svých zaměstnáních pracovali 
na podobných projektech. Kromě nich jsou ve skupině dělníci a imigranti.
O  energetické posouzení může požádat každá rodina v  Jižním Tyrolsku. Několik „energetic-
kých“ setkání v rodinách už proběhlo. Dobrovolníci měli úkol ukazovat a vysvětlovat jednoduché 
a  konkrétní cesty k  úspoře energie. S  některými rodinami byl proveden i hodnotící rozhovor 
těsně po „energetické“ návštěvě a všichni byli velmi spokojení s novými poznatky. 

ŠVÉDSKO
Církev ve Švédsku již před nějakým časem přijala jasné stanovisko týkající se dopadu lidské 
činnosti na životní prostředí a provedla několik akcí ke zvýšení informovanosti a ke snížení emisí.
V průběhu tohoto léta a začátkem podzimu církev organizovala pěší pouť, která mířila na klima-
tickou konferenci COP 21 do Paříže. Spirit se účastnil této iniciativy při průchodu jižním Švéd-
skem a přímo ve městě Lund využil této příležitosti ke zvyšování povědomí o úsporách energie 
a o samotném projektu Spirit. 
V průběhu jara se Spirit zaměřil na vzdělávání a inspiraci potenciálních dobrovolníků z regionu 
a podílel se na řadě akcí. Patřil k nim i koncert probíhající během Hodiny Země, který povzbu-
zoval účastníky k úsporám energie.

VELKÁ BRITÁNIE
Organizace Groundwork London zprvu zapojovala věřící komunity ve čtvrti Ealing v západním 
Londýně. Diskuse vedly k ujasnění potřeb místních komunit věřících a k pochopení a ochotě za-
pojit se do Spiritu. Nábor a školení dobrovolníků – energetických šampionů – je v plném proudu 
a plánují se energetická setkání se „zelenými doktory“ (dobrovolníky organizace Groundwork 
London). 
Prostřednictvím tohoto pilotního projektu se Groundwork učí, jak nejlépe zapojit komunity, zís-
kávat dobrovolníky a pomáhat jim při poskytování energetického poradenství v jejich vlastních 
komunitách. Groundwork pak použije nejlepší příklady praxe energetických setkání v  Elingu 
na rozšíření do jiných částí Londýna (počínaje čtvrtěmi Barnet a Hackney) během nadcházejí-
cích měsíců. 
Pro více informací ohledně „zelených doktorů“ prosím navštivte 
www.groundwork.org.uk/green-doctors-lon
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Zúčastnění partneři
Projekt je založen na  partnerství 8 organizací sídlících v  8 různých člen-
ských zemích Evropské unie.

21 SOLUTIONS, BELGIE 
Organizace, která má zkušenosti s kampaněmi týkajícími se energetické účin-
nosti a environmentálního vzdělávání a může poskytnout přímý přístup ke klí-
čovým hráčům, sítím a jednotlivým spotřebitelům.

ECOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA, ČESKO 
Má zkušenosti s environmentálním poradenstvím a  spotřebitelskými kampa-
němi na téma úspory energie a ochrana klimatu. V Bílých Karpatech provozuje 
vzdělávací Centrum Veronica Hostětín, kde návštěvníkům představuje realizo-
vané modelové projekty zaměřené na  využívání obnovitelných zdrojů energie 
a efektivní využívání energie. Sídlí v  jedné z prvních veřejných budov postave-
ných v ČR v pasivním standardu.

PRIORITERRE, FRANCIE 
Od roku 2001 úspěšně provádí koordinaci a  implementaci projektu IEE a  dal-
ších projektů Evropské unie. Je místní agenturou pro energetiku, které dokáže 
komunikovat s klíčovými aktéry na místní úrovni, předávat informace klíčovým 
cílovým skupinám i širší veřejnosti. Zorganizovala již mnoho informačních kam-
paní pro občany přímo se vztahujících k tématu projektu.

ENERGY ACTION, IRSKO 
Ústředním zájmem organizace je zmírnit energetickou chudobu. Účastní se 
řady projektů Evropské unie týkajících se tohoto tématu, včetně technických 
a výzkumných programů i realizace rozsáhlých programů, v nichž je poskytová-
no energetické poradenství a praktická zlepšení energetické účinnosti obytných 
budov.

ÖKOINSTITUT SÜDTIROL, ITÁLIE 
Organizace, která má zkušenosti s kampaněmi týkajícími se energetické účin-
nosti a environmentálního vzdělávání a může poskytnout přímý přístup ke klí-
čovým hráčům, sítím a jednotlivým spotřebitelům.

17 & 4, RAKOUSKO 
Organizace pro environmentální poradenství zaměřující se na udržitelnost bu-
dov, využití energie a aplikovanou ekologii. Její členové mají bohaté zkušenosti 
s  konzultacemi v  oblasti energetiky, s profesními školeními, multidisciplinár-
ním výzkumem i širokou škálou evaluačních projektů a technického hodnocení 
dopadu iniciativ týkajících se energetických úspor.

SKANE ENERGY AGENCY, ŠVÉDSKO 
Regionální energetická agentura, která propaguje energetickou účinnost a ob-
novitelnou energii prostřednictvím projektů zaměřených na domácnosti, obce 
a  malé a  střední podniky (SMEs). Nedávno vytvořila školicí moduly navržené 
pro poradce v otázkách energie z řad dobrovolníků.

GROUNDWORK LONDON, UK 
Koordinátor projektu. Charitativní organizace zabývající se ochranou životního 
prostředí s rozsáhlými zkušenostmi a  odborností ve vztahu k  řízení projektů 
Evropské unie včetně těch v rámci programů Interreg, ESF a Progress. Tyto její 
zkušenosti přispějí k efektivnímu řízení projektu Spirit.

1  Belgie
21 solutions
Kontakt: Marcel Van Meesche
Email: Marcel@21solutions.eu

2  Česko
Veronica, Ekologický Institut
Kontakt: Yvonna Gailly
Email: yvonna.gailly@veronica.cz

3  Francie
Prioriterre
Kontakt: Anne-Sophie Masure
Email: anne-sophie.masure@prioriterre.org

4  Irsko
Energy Action
Kontakt: Charles Roarty
Email: spirit@energyaction.ie

5  Itálie
Ökoinstitut Südtirol
Kontakt: Benjamin Auer
Email: auer@oekoinstitut.it

6  Rakousko
17&4
Kontakt: Christian Schrefel
Email: christian.schrefel@17und4.at

7  Švédsko
Skane Energy Agency
Kontakt: Anders Nylander
Email: caroline.wendel@kfsk.se

8  UK
Ground work London
Kontakt: Kieron Hardie 
Email: kieron.hardie@groundwork.org.uk

Výhradní odpovědnost za obsah této publikace nesou autoři. Její obsah nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie. Agentura EASME ani Evropská komise nenesou zodpovědnost za jakékoli použití zde uvedených informací..


