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Co je SPIRIT?
Strategickým záměrem projektu SPIRIT je dosáhnout toho, aby si věřící komunity byly vědomy svého po-
tenciálu stát se klíčovými aktéry v motivování jednotlivců k úsporám energie a snižování emisí CO2 prostřed-
nictvím změny spotřebitelského chování.
Obecným cílem projektu SPIRIT je umožnit sítím věřících komunit uvést do praxe účinné programy, které bu-
dou propagovat efektivní využívání energie a činnosti vedoucí k úsporám v její spotřebě, a to formou zapojení, 
informování a vzdělávání spotřebitelů.
Toho bude v průběhu projektu SPIRIT dosaženo pomocí metodiky zaměřené na posouzení spotřeby energie 
v domácnostech a poradenství k  jejímu snížení prostřednictvím dobrovolníků nalezených na základě oslo-
vení komunit věřících.

Specifi cké cíle projektu SPIRIT jsou následující:
 Stanovit a otestovat standardní metodiku pro kampaně zaměřené na  takové změny chování, které vedou 

k úsporám energie, a to specifi cky ve věřících komunitách, zpočátku v 8 evropských zemích, posléze i jinde;
 Vytvořit nebo adaptovat školicí materiály pro dobrovolníky, kteří budou posuzovat spotřebu domácnosti 

a nabízet poradenství;
 Zapojit a informovat organizace věřících a umožnit jim tak působit v roli šiřitelů tím, že budou napomáhat 

náboru a zaškolení svých členů jako dobrovolníků;
 Uspořádat demonstrační (ukázková) posouzení spotřeby energie v domácnostech a poradenství k úspo-

rám energie, při nichž se dobrovolníci budou učit pozorováním a osvojí si potřebné dovednosti.

Klíčovými záměry, které podpoří cíle projektu SPIRIT, jsou:
 Zvýšit rozsah, kvalitu a dostupnost školení pro poradce v otázkách energie na národní a evropské úrovni 

a zejména rozšířit obsah tohoto typu školení tak, aby začlenilo specifi cké aspekty práce v kontextu věří-
cích komunit a náboženských organizací;

 Podporovat integraci informovanosti o energetických otázkách a poradenství v domácnostech do práce 
organizací věřících a jejich sítí;

 Vytvořit a rozšířit materiály, které umožní organizacím věřících a dalším klíčovým hráčům v rámci Evrop-
ské unie školit dobrovolníky k práci dobrovolných poradců posuzujících spotřebu energie v domácnostech 
a poskytujících rady k jejímu snížení.

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU SPIRIT

 Místní sítě nebo komunity věřících různých vy-
znání;

 Regionální nebo národní náboženské instituce, 
například diecéze;

 Organizace vlastněné nebo řízené náboženský-
mi skupinami, například poskytovatelé ubytová-
ní, školy a poskytovatelé komunitních služeb.

DALŠÍ AKTÉŘI PROJEKTU SPIRIT

 Organizace aktivní na poli efektivního využívání 
energie a  změny chování, například specializo-
vané nevládní organizace a  soukromé společ-
nosti;

 Energetické společnosti;
 Příslušné centrální nebo místní úřady, napří-

klad pracovní skupiny složené z příslušníků 
různých vyznání, energetické agentury.

Úvodem
Po roce od zahájení projektu SPIRIT se ohlíží-
me za  obdobím plným partnerské spolupráce. 
S partnery z několika evropských zemí jsme vy-
tvořili řadu instruktážních a  informačních mate-
riálů a standardizovaný postup realizace projek-
tového záměru. Navázali jsme kontakt s různými 
komunitami věřících  – našimi spolupracovníky 
v další části projektu. Těšíme se na neméně ak-
tivní následující období zaměřené na  realizaci 
projektu v jednotlivých regionech.
Dobrovolníkům z různých skupin věřících nabíd-
neme vyškolení na energetické šampiony. Ti bu-
dou pomáhat ve svých komunitách měnit způsob 
využívání energie a co nejvíce jí v domácnostech 
ušetřit. S partnery budeme hodnotit dopady pro-
jektu a jeho odlišnosti v jednotlivých regionech.
Těší nás, že tato aktivita alespoň skromně pod-
poruje encykliku Laudato si’ nedávno vydanou 
papežem Františkem. v ní vyzývá všechny věřící 
i nevěřící, aby změnili své chování a neničili více 
naši jedinečnou planetu Zemi.

Zpravodaj č. 1 – červenec 2015

 Energising

Faith
 Communities

SPIRIT v ČÍSLECH 

Chceme získat a vyškolit 320 dobrovolníků – šam-
pionů v úsporách energie.
Spolu s dobrovolníky provedeme 800 modelových 
posouzení energetické spotřeby domácností a  po-
radenství pro úspory energie.
Prostřednictvím energetických šampionů chceme 
ve všech zúčastněných evropských zemích usku-
tečnit 7 450 posouzení spotřeby energie v  domác-
nostech s poradenstvím ke snížení energie. Pora-
denství formou osobního setkání se dostane 8 250 
domácnostem.
Předpokládáme, že domácnosti, jež v  rámci pro-
jektu SPIRIT obdrží osobní poradenství, sníží spo-
třebu energie o 10 až 20 %.
Podle předběžných odhadů těchto 8 250 domác-
ností následně ušetří celkem 24 750 MWh ročně 
jako přímý důsledek aktivit projektu.



Napříč Evropou
VELKÁ BRITÁNIE
Na regionální úrovni využívá organizace Groundwork London svých existujících sítí v rámci Lon-
dýna, jejichž prostřednictvím rozvíjí partnerství s organizacemi zaměřenými na jednotlivé části 
města. Tato partnerství zvýší prestiž projektu SPIRIT na místní úrovni a umožní tak nalezení 
potřebných dobrovolníků.
Organizace Groundwork také pracuje na  adaptaci školicích a  prezentačních materiálů, které 
používá pro energetickou poradenskou službu Green Doctor, z které se inspiroval projekt SPIRIT.

IRSKO
Organizace Energy Action (EA) zajistila brožury pro školení v energetickém poradenství Energy 
Advice Training Booklets od úřadu SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland). Brožury bu-
dou součástí obsahu školení a dostanou je všichni dobrovolníci.
Organizace EA pracuje s irskou dobrovolnickou organizací Volunteer Ireland na náboru dobro-
volníků. Na školení dobrovolníků jsou v organizaci EA zapsáni členové hinduistické, muslimské, 
křesťanské a katolické komunity. Školení by měla být zahájena ve druhém čtvrtletí 2015. V plánu 
je také akce v místní mešitě, která se uskuteční v dubnu.
Organizace EA uspořádala i úspěšná setkání se sponzory, mezi nimiž byli například zástupci 
úřadu SEAI nebo správní rady kraje Meth.

BELGIE
Zapojení členů rady pro energii
V březnu 2015 představila organizace 21 Solutions projekt SPIRIT dozorčí radě projektu Energy 
House Soignes. Tato místní entita se sídlem v  jihovýchodní části Bruselu uvítala tento projekt 
s velkým nadšením a proběhla diskuse o mnoha příležitostech ke spolupráci.

Setkání s asociacemi Vivre Ensemble a Entraide et Fraterinité
Zástupci organizace 21 Solutions se setkali s vedoucími představiteli těchto dvou katolických 
asociací známých svojí prací v  oblasti propagace solidarity. Tyto asociace bojují hlavně proti 
sociálnímu vyloučení a implementují projekty pro rozvoj v jižních zemích.
Vyvinuli jsme strategii spolupráce pro podporu zapojení dobrovolníků z těchto asociací do pro-
jektu SPIRIT.

FRANCIE
Ve Francii bylo poskytnuto první školení skupině šesti dobrovolníků z kongregace la Croix 
de Chavanod a z protestantské církve Eglise Protestante Unie de France. Úspěšné jednodenní 
školení bylo zorganizováno v centru Prioriterre. Závěrečnou částí bude školení na techniky po-
užívané při domácích návštěvách. Během školení byly dobrovolníkům rozdány sady materiálů 
a  proběhla diskuse o akčních plánech, které budou uvedeny do praxe. Dalším krokem bude 
přesnější defi nování typu akcí, které budou prováděny při setkáních s různými dobrovolníky 
z řad veřejnosti.

ITÁLIE
Institut Ökoinstitut se doposud nezaměřoval na práci s dobrovolníky. Z tohoto důvodu jsme za-
počali spolupráci s katolickou organizací Caritas, která se věnuje sociální práci a má bohaté 
zkušenosti se spoluprácí s dobrovolníky na dlouhodobých projektech. Dne 2. prosince proběhlo 
čtyřhodinové školení s výměnou informací v sídle Caritas v Bolzanu. Šest zaměstnanců institutu 
Ökoinstitut zde mělo příležitost setkat se s některými pracovníky vedoucími dobrovolnické prá-
ce v Caritas a prodiskutovat s nimi její základní principy a možná úskalí, aby mohli plně využít 
jejich zkušeností a dovedností.
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Projekt SPIRIT v České republice
KURZY
ENERGETICKÝCH ŠAMPIONŮ
Na podzim 2015 proběhne v Brně a v Hostětíně celodenní školení, v je-
hož průběhu se účastníci seznámí nejen s možnostmi energetických 
úspor, ale také vyslechnou přednášku o probíhající klimatické změně, 
jejích dopadech na životní prostředí a o tom, jaké máme možnosti kli-
matickou změnu zmírňovat a jejím dopadům se přizpůsobit. Součástí 
programu bude exkurze v budově postavené v energeticky velmi še-
trném pasivním standardu – v Brně v Otevřené zahradě, v Hostětíně 
v Centru Veronica. Lektoři seznámí účastníky s nabídkou úsporných 
technologií a přístrojů. Ukážeme ale také, že i bez velkých technických 
opatření lze výrazně snížit spotřebu energie v domácnosti změnami 
v našem chování. Dále probereme nabídku možných dotačních titulů 
pro realizaci energeticky úsporných opatření. 
Kurz je navržen tak, že nenabízí školení profesionálním energetickým 
poradcům, ale připravuje laické dobrovolníky na konzultace se svými 
blízkými a známými, kterým můžou dál poradit s touto problematikou. 
Po absolvování kurzu budou moci účastníci v roli dobrovolníků projek-
tu SPIRIT, tedy tzv. energetických šampionů, sami navštěvovat domác-
nosti a provádět energetické posouzení.
Kurz se uskuteční v našem Ekologickém centru Veronica v Hostětíně 
a v Domě ochránců přírody v Brně. 
Přednášet budou velmi zkušení odborníci v oblasti úspory energií 
a  ochrany klimatu  – Ing. Karel Srdečný, konzultant společnosti Eko-
watt, RNDr. Jan Hollan, Ph.D., pracovník Centra výzkumu globální 
změny CzechGlobe a RNDr. Yvonna Gaillyová z Ekologického institutu 
Veronica. Je to jedinečná možnost jak se dozvědět něco více o tak zá-
važné problematice jako je ochrana klimatu a pochopit, že i jednotlivec 
může mnohé změnit.

TERMÍNY A DALŠÍ POTŘEBNÉ INFORMACE

 Kurz 1: pátek 9. října 2015, 9.00
Brno, Panská 9 – Dům ochránců přírody

 Kurz 2: sobota 10. října 2015, 9.00
Hostětín – Centrum Veronica

Kurz je pro „energetické šampiony“ zdarma a  veškeré náklady jsou 
fi nancovány z projektu SPIRIT.
Na kurz se prosím přihlašujte na adrese: jan.talas@veronica.cz
nebo se informujte telefonicky na: +420 608 527 580
Podrobnější informace ke školení naleznete na: 
www.veronica.cz/spirit

POUŤ 
OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Další významná akce, na kterou bychom vás rádi upozornili a pozvali, 
je Pouť pro ochránce a příznivce přírody, která se koná 4. října od 15.00 
hodin v kostele Sv. Josefa ve Štítné nad Vláří. Tento den, 4. říjen, je 
svátkem Svatého Františka z Asii, patrona ochránců přírody. 
Obec Štítná nad Vláří leží v hornaté krajině Bílých Karpat a obyvatelé, 
kteří zde žijí, jsou s touto kulturní krajinou úzce spjatí. V obci působí 
řadu let římskokatolický kněz P.  Andrzej Bystrzycki, který má velký 
cit pro ochranu přírody. Do Štítné pozval P. Marka Orko Váchu, kněze, 
přírodovědce, teologa, pedagoga a spisovatele, který bude tuto mši 
sloužit. Po pouti povede v místním kulturním domě od 16.00 P. Marek 
Orko Vácha besedu se zájemci na téma ochrany přírody.
Pouť je samozřejmě určena pro všechny příznivce ochrany přírody 
bez  rozdílu vyznání a vítání jsou poutníci ze širokého okolí. V nepo-
slední řadě jsou zváni zemědělci, protože zemědělství bylo historicky 
pro místní obyvatele hlavním zdrojem obživy a utvářelo podobu zdejší 
kulturní krajiny.



SPIRIT – zpravodaj č. 1 – červenec 2015

2

7

4

6
3

8

1

5

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..

Zúčastnění partneři
Projekt je založen na  partnerství 8 organizací sídlících v  8 různých člen-
ských zemích Evropské unie.

17 & 4, AUSTRIA, 
je organizace pro environmentální poradenství zaměřující se na udržitelnost 
budov, využití energie a aplikovanou ekologii. Její členové mají bohaté zkuše-
nosti s konzultacemi v  oblasti energetiky, s profesními školeními, multidis-
ciplinárním výzkumem i  širokou škálou evaluačních projektů a  technického 
hodnocení dopadu iniciativ týkajících se energetických úspor.

21 SOLUTIONS, BELGIUM, 
má relevantní zkušenosti ve vztahu ke  kampaním týkajícím se energetické 
účinnosti a environmentálního vzdělávání a může poskytnout přímý přístup 
ke klíčovým hráčům, sítím a jednotlivým spotřebitelům.

PRIORITERRE, FRANCE, 
od roku 2001 úspěšně provádí koordinaci a implementaci projektu IEE a dal-
ších projektů Evropské unie. Je místní agenturou pro energetiku zvyklou ko-
munikovat s klíčovými aktéry na místní úrovni, předávat informace klíčovým 
cílovým skupinám i  širší veřejnosti. Zorganizovala již mnoho informačních 
kampaní pro občany přímo se vztahujících k tématu projektu.

ECOLOGICAL INSTITUTE VERONICA, CZECH REPUBLIC, 
má zkušenosti s environmentálním poradenstvím a  spotřebitelskými kam-
paněmi na  téma úspory energie a ochrana klimatu. v Bílých Karpatech pro-
vozuje vzdělávací Centrum Veronica Hostětín, kde návštěvníkům představuje 
realizované modelové projekty zaměřené na  využívání obnovitelných zdrojů 
energie a efektivní využívání energie. Sídlí v jedné z prvních veřejných budov 
postavených v ČR v pasivním standardu.

ENERGY ACTION, IRELAND, 
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 posky-
továno energetické poradenství a  praktická zlepšení energetické účinnosti 
obytných budov

OKOINSTITUT SUDTIROL, ITALY, 
má relevantní zkušenosti vztahující se ke kampaním o energetické účinnosti 
a  environmentálnímu vzdělávání a  může poskytnout přímý přístup ke  klíčo-
vým aktérům, sítím i individuálním spotřebitelům.

SKANE ENERGY AGENCY, SWEDEN, 
je regionální energetickou agenturou, která propaguje energetickou účinnost 
a obnovitelnou energii prostřednictvím projektů zaměřených na domácnosti, 
obce a malé a střední podniky (SMEs). Nedávno vytvořila školicí moduly navr-
žené 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, což 
přispěje k efektivnímu řízení projektu.

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


