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SPIRIT –
partneři projektu

1  Česko: Veronica, Ekologický Institut
Kontakt: Yvonna Gailly
email: yvonna.gailly@veronica.cz

2  Belgie: 21 solutions
Kontakt: Marcel Van Meesche
email: Marcel@21solutions.eu

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: Caroline Wendel
email: caroline.wendel@kfsk.se

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

Kurz pro 
energetické 
šampiony
kurz 1: 9. října 2015, 9.00 hod. 
Brno, Panská 9 – Dům ochránců přírody

kurz 2: 10. října 2015, 9.00 hod.
Centrum Veronica v Hostětíně

Telefonické informace: +420 608 527 580
Přihlášky na adrese: jan.talas@veronica.cz

Pro „energetické šampiony“ je kurz zdarma, veškeré 
náklady jsou fi nancovány z projektu SPIRIT. Kurz 
nenabízí školení profesionálním energetickým 
poradcům, ale připravuje laické dobrovolníky 
na konzultace se svými blízkými a známými, kterým 
mohou pomoci s orientací v problematice energií.

Organizátor kurzu: 

Ekologický institut Veronica
ZO ČSOP Veronica
Panská 9
602 00 Brno

Ing. Jan Talaš
jan.talas@veronica.cz | +420 608 527 580

RNDr. Yvonna Gaillyová
yvonna.gailly@veronica.cz | +420 777 323 792
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Co-funded by the Intelligent Energy Europe 
Programme of the European Union

Máte zájem podpořit ve svém 
církevním společenství šetrný vztah 
k přírodním zdrojům a využívání energie?

Projekt SPIRIT se obrací na aktivní lidi z komunit věřících. 
Vyškolení dobrovolníci – „energetičtí šampioni“, se naučí 
aktivně sdílet své znalosti a zkušenosti s přáteli 
a známými ve svém okolí.



Výhradní odpovědnost za obsah webové stránky i této publikace nesou autoři. (http://www.spirit-project.eu/). Tento text nemusí nutně odrážet stanovisko Evropské unie, ani EASME, ani Evropská komise. Komise není zodpovědná za jakékoli použití informací, které jsou obsaženy v této publikaci.

O projektu
Projekt je zaměřen na:

 Školení dobrovolníků z věřících komunit 
v poskytování poradenství a praktické podpory 
domácnostem ohledně úspor energie.

 Motivování členů komunity (farnosti nebo přímo 
farníků) ke snižování jejich energetické spotřeby 
a změně jejich chování v domácnosti díky novým 
informacím, které získají během projektu.

 Podporu domácnosti, které již trpí nebo v budoucnu 
mohou trpět tzv. energetickou chudobou (ať už 
z jakýchkoliv důvodů) a hledání optimálního řešení.

 Provádění řady školení a domácích návštěv 
zaměřených na úspory energie.

Projekt Evropského 
partnerství
Projekt je fi nancován z programu Inteligentní energie 
pro Evropu. Jeho cílem je dosáhnout měřitelné 
úspory energií v domácnostech a snížit emise CO2 
prostřednictvím změny chování spotřebitelů.

Partneři budou školit dobrovolníky z komunit, aby 
mohli poskytovat kvalitní poradenství v oblasti 
úspor energií. Prostřednictvím osvědčených postupů 
a vědomostí získaných díky této spolupráci bude 
projekt vytvářet a testovat standardní metodiku 
poradenství.

Projekt není určen k fi nancování náboženských aktivit 
jako takových, ale staví na výrazných silných stránkách 
věřících komunit jako je schopnost poskytování služeb 
a vytváření iniciativ prostřednictvím dobře fungujících 
dobrovolnických sítí a neformální vzájemné podpory.

Duch spolupráce
Projekt SPIRIT je založen na spolupráci osmi 
organizací z různých států Evropské unie, které 
pracují v rozdílných podmínkách.

Zaměřuje se na různé věřící komunity (farnosti) 
a společenství a klade důraz na přímé osobní 
setkávání se spotřebiteli a dobrovolníky.
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