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Podstata a účel této směrnice

1

Změna klimatu, jakožto důsledek dopadu činnosti člověka na životní prostředí, má a nadále
bude mít významný vliv na životy lidí, jak v České republice, tak v zahraničí. Charita Česká
republika (dále jen CHČR) si uvědomuje zásadní sociální a ekonomický význam ochrany
životního prostředí a potřebu považovat tuto problematiku za nedílnou součást svého
rozhodovacího procesu a každodenních úkonů.
Účelem této směrnice je:
-

Formalizovat závazek CHČR k environmentálnímu uvědomění a odpovědnosti.

-

Zvýšit povědomí o důležitosti ochrany životního prostředí v rámci organizace.

-

Poskytnout zaměstnancům CHČR pokyny, jak plánovat a realizovat programy CHČR
environmentálně udržitelným způsobem.

1.1 Přístup
Přístup CHČR k environmentální odpovědnosti je v souladu s Agendou 2030 pro udržitelný
rozvoj, která uznává kritický význam udržitelnosti životního prostředí. 1 Zároveň vychází
z encykliky Laudato Si‘ (2015) a Fratelli tutti (2020), které zdůrazňují význam ochrany životního
prostředí.2

2 Ochrana životního prostředí
CHČR uznává svou odpovědnost za povahu svých aktivit a služeb a rozsah jejich dopadů na
životní prostředí. Základní koncepcí, kterou je potřeba dodržovat při všech činnostech CHČR,
aby byly ekologicky šetrné, je princip tzv. 3R – redukovat, repasovat (znovu používat) a
recyklovat.

2.1 Obecné cíle
V rámci této směrnice se CHČR pokusí zaměřit na následující:
-

Celkově přispět ke zlepšení místního, národního a globálního životního prostředí.

-

Aktivně dodržovat všechny místní, národní a mezinárodní zákony, schválené předpisy
a směrnice o životním prostředí.

1
2

Více informací o jednotlivých cílech udržitelného rozvoje najdete zde.
Obě encykliky jsou dostupné zde.
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-

Podporovat principy udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

2.2 Povědomí zaměstnanců a správa pracoviště
CHČR uznává, že v zájmu splnění závazků v oblasti životního prostředí musí jít příkladem, a
proto veškeré změny musí nejprve vzejít z organizace samotné. Musí proto:
-

Zvyšovat povědomí zaměstnanců o dopadu organizace na životní prostředí a
podporovat účast na interních i externích školeních na toto téma.

-

Podporovat osvědčené postupy při užívání a údržbě prostor organizace.

-

Zajistit bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní prostředí a zaručit, že jsou všichni
zaměstnanci seznámeni s informacemi a nástroji nezbytnými k implementaci této
směrnice.

-

Předcházet nadměrné spotřebě energie a dalších zdrojů zavedením opatření na
úsporu energie a spotřeby vody a prozkoumat možnosti využití obnovitelných zdrojů
energie.

-

Snížit celkovou produkci odpadu a vytvořit udržitelný systém nakládání s odpady,
s cílem

zacházet

s veškerým

odpadem

řádným

způsobem, zejména

pak

s nebezpečným odpadem.
-

Vyhnout se používání látek a postupů, které mají negativní dopad na životní prostředí.

-

Zajistit, aby správa budovy organizace zahrnovala nejlepší environmentální pos tupy
při všech údržbářských pracích.

-

Při nákupu vybavení či služeb upřednostnit varianty, které co nejméně zatěžují životní
prostředí, a produkty, které jsou vyráběny lokálně a/nebo z recyklovaných materiálů. A
pokud je to možné, zadávat veřejné zakázky dodavatelům služeb, kteří se zavázali
ochraňovat životní prostředí.

2.3 Plánování a realizace projektů
Ohled na životní prostředí je důležitý zejména při plánování a realizaci projektů, jelikož
komunity, se kterými pracujeme, pociťují dopady klimatické změny mnohem závažněji.
S ohledem na tuto skutečnost musí CHČR:
-

Volit environmentálně odpovědnější možnosti při plánování projektů a nákupu
vybavení a služeb.

-

Provádět Impact a Risk assessments v přípravné

fázi se zaměřením na

environmentální stopu projektu.
-

Zaměřit se na integraci ekologie do celého průběhu projektu a řídit se doporučeními a
podmínkami dárců, týkajících se problematiky životního prostředí.
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2.4 Cestování
Emise generované mezinárodními a vnitrostátními cestami mají značně negativní dopad na
životní prostředí. CHČR bude usilovat o snížení uhlíkové stopy svých zaměstnanců skrze
následujících doporučení:
-

Používat technologická řešení pro videokonference za účelem omezení cestování
letadlem či autem a eliminování zbytečných cest.

-

Cestovat ve skupinách za účelem sdílení vozidel a plánovat cesty takovým způsobem,
aby na sebe navazovaly a zabránilo se tak mnohonásobným cestám.

-

Pokud možno, upřednostňovat veřejnou hromadnou dopravu, zejména pak vlaky.

Vedle výše uvedených bodů se CHČR zavazuje k neustálému zdokonalování svých
environmentálních postupů. Pokrok organizace bude monitorován a její cíle budou pravidelně
aktualizovány.

2.5 Role a odpovědnost
Odpovědnost dodržovat tuto směrnici mají všichni zaměstnanci CHČR, včetně zaměstnanců
na misích. Všichni manažeři musí zajistit, aby byli zaměstnanci při uplatňování této směrnice
dostatečně podporováni a aby byly zavedeny příslušné systémy. Zároveň budou poskytnuty
veškeré lidské a finanční zdroje potřebné pro naplnění této směrnice.

3 Seznam zkratek
CHČR

Charita Česká republika
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