viac info na: display@spoby.sk

Spokojné b˘vanie ako prvé na Slovensku

priná‰a v˘nimoãn˘

display

Struãne o kampani DISPLAY.
u DISPLAY je európska kampaÀ na zobrazenie spotreby
energie v obecn˘ch a obytn˘ch budovách.
u VrakuÀa je zatiaº jediná mestská ãasÈ zo Slovenska,
ktorá sa do kampane zapojila, a to prostredníctvom
Spokojného b˘vania, s. r.o.
u Spokojné b˘vanie, s. r. o. sa stalo zároveÀ koordinátorom
kampane pre celé Slovensko.
u Prvá kampaÀ svojho druhu v Európe je koordinovaná
organizáciou Energie - Cités z Francúzska.
u Energie - Cités je európska organizácia podporujúca
zniÏovanie energetick˘ch nákladov v mestách a obciach
Európy.
Takéto postery (‰títky) budú v kaÏdej budove.

Preão Spokojné b˘vanie?

âo je DISPLAY v praxi?

Spokojné b˘vanie je komunálnou spoloãnosÈou, t.j. jej jedin˘m spoloãníkom je Mestská ãasÈ Bratislava -VrakuÀa. Súãasne ako správcovská spoloãnosÈ má moÏnosÈ priameho kontaktu s obyvateºmi, ktorí vyuÏívajú nielen verejné budovy, ale hlavne b˘vajú
v bytov˘ch domoch, v ktor˘ch sa uÏ informaãná kampaÀ zaãala prostredníctvom infomagazínu, webstránky, ãi seminárov spoloãnosti. Spokojné b˘vanie sa uÏ dlh‰í ãas
prostredníctvom rôznych kampaní a osvetov˘ch seminárov snaÏí poukázaÈ na potrebu zniÏovania energetick˘ch nákladov, pretoÏe si uvedomuje, Ïe práve tieto tvoria
najväã‰ie zaÈaÏenie rozpoãtu domácností. Spokojné b˘vanie zaãalo vypracovávaÈ pilotné postery na bytové domy vo svojej správe vo Vrakuni a do konca roka 2006 by mali
maÈ svoje ‰títky aj ‰koly, ‰kôlky a iné verejné budovy v tejto mestskej ãasti.
Do kampane DISPLAY sa uÏ zapojilo vy‰e 100 európskych miest a obcí. VrakuÀa je
na Slovensku zatiaº jediná.
V t˘chto dÀoch sa Spokojné b˘vanie, s. r.o. zároveÀ stalo koordinátorom
celoslovenskej kampane DISPLAY.

Display znamená– zobrazenie. Je to vlastne ‰títok vo forme plagátu (viì obrázok), ktor˘ pripomína ‰títky na elektrospotrebiãoch
v domácnosti poukazujúcich na ich energetickú nároãnosÈ.
KaÏdá budova bude podºa jej spotreby vody, systému vykurovania,
ãi spotrieb elektrickej energie ohodnotená v jednotliv˘ch
kategóriách. Ukazovatele energetickej hospodárnosti uÏívateºov
budovy nasmerujú na opatrenia, ktoré spotrebu pomôÏu zníÏiÈ.
A samozrejme verejn˘m budovám, ako ‰kôlky a ‰koly ãi bytov˘m
domom ukáÏe cestu, ako nielen zníÏiÈ náklady, ale aj usporiÈ peniaze.
ZároveÀ má DISPLAY viesÈ k zvy‰ovaniu povedomia riadiacich pracovníkov a uÏívateºov budov, ako aj k usmerneniu obãanov a ich
environmentálne zodpovednej‰iemu správaniu voãi prostrediu.

Viac informácií pre vás pripravíme na www.spoby.sk,
alebo si môÏete o projekte preãítaÈ aj na internetovej stránke
Energie - Cités www.display-campaign.org
Za slovenskú komunikáciu DISPLAY je zodpovedná Henrieta Pe‰koviãová,
email: marketing@spoby.sk, display@spoby.sk, tel.: 0904 394 072.
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