21. modernizacja w placówce dziecięcej!
Informacja prasowa 29.09.2014
30 września br., o godzinie 12.00, Dom Dziecka JULIN w Kaliskach otrzyma
nowoczesne i energooszczędne urządzenia AGD. Nowa chłodziarko – zamrażarka
oraz pralka przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej placówki, co
jest głównym celem realizowanego przez Fundację Nasza Ziemia programu „Zielona
Stopa Filantropa“.
W maju 2011 roku Fundacja Nasza Ziemia uruchomiła autorski program pn. Zielona Stopa Filantropa. Jego
nadrzędnym celem jest poprawa efektywności energetycznej placówek służących dzieciom (rodzinnych domów
dziecka oraz szpitali dziecięcych) poprzez wymianę sprzętu AGD (na klasę energetyczną A++ lub kolejne, nowsze
standardy dostępne w przyszłości) oraz tradycyjnych żarówek na energooszczędne świetlówki. W ciągu 3 lat
funkcjonowania programu udało się wymienić stare urządzenia AGD już w 20 placówkach dziecięcych. Było to
możliwe dzięki przekazaniu przez firmy oraz osoby prywatne w sumie ponad 110 ton zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz ponad 8000 niepotrzebnych telefonów komórkowych. W wyniku wymiany
sprzętów AGD w placówkach, udało się zaoszczędzić łącznie ponad 60.000 kWh energii.
Tym razem nowe urządzenia otrzyma Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach.
„Dom Dziecka JULIN w Kaliskach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą, w której obecnie przebywa 30
wychowanków w wieku od 8 do 20 lat. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc, którą otrzymaliśmy w
ramach programu Zielona Stopa Filantropa, w postaci zakupu nowego sprzętu AGD dla Naszych podopiecznych.
Dużym plusem otrzymanego sprzętu, przy jego nowoczesności, jest oszczędność energii, a co za tym idzie
zmniejszenie kosztów, które do tej pory placówka ponosiła za energię. Zaoszczędzone pieniądze będziemy mogli
przeznaczyć na inne, bardzo ważne potrzeby Naszych wychowanków.” - powiedziała Pani Agata Kuczyńska,
Dyrektor Domu Dziecka JULIN.
21. modernizację udało się przeprowadzić dzięki zbiórkom telefonów prowadzonych w placówkach Banku
Zachodniego WBK oraz w firmie Crido Taxand. Dla Banku Zachodniego WBK będzie to już piąty podarowany sprzęt
AGD. Wcześniejsze modernizacje bardzo pomogły obdarowanym placówkom – udało nam się zwiększyć
efektywność energetyczną tych miejsc o ok. 30%. Firma Crido Taxand włączyła się do akcji w 2013 roku.
„W Crido Taxand przykładamy szczególną wagę do kwestii ochrony środowiska, o czym świadczy m.in. eko
edukacja pracowników, dotycząca segregacji odpadów czy oszczędne użytkowanie papieru. Pracownicy firmy
chętnie włączają się w różnego rodzaju zbiórki i akcje. Inicjatywa Fundacji Nasza Ziemia, łącząc w sobie cele
ekologiczne i filantropijne, spotkała się z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem pracowników Crido Taxand.
Z jednej strony, mogliśmy pozbyć się zalegających w szufladach, nieużywanych już telefonów, z drugiej – zrobić coś
pożytecznego dla środowiska i innych osób.“ - powiedziała Pani Edyta Grzegory z zespołu CSR Crido Taxand.
„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego, dlatego
bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z pracownikami wymyśliliśmy i
zrealizowaliśmy akcję „Komórki do zbiórki” Dzięki ich zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech
miesięcy, udało się nam zebrać około 160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki
przekazane na szlachetny cel.“– mówi Katarzyna Teter, menadżer ds. społecznej odpowiedzialności biznesu
Banku Zachodniego WBK.
Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Domu Dziecka JULIN w Kaliskach, serdecznie
dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i
klientom Banku Zachodniego WBK, którzy wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów
komórkowych.
Więcej informacji na: www.naszaziemia.pl oraz www.teledar.pl
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Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz. Nieprzerwanie od 20 lat realizuje cele mające status pożytku
publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej, ochronie środowiska oraz
podnoszeniu świadomości środowiskowej społeczeństwa. Od początku swego istnienia
koordynuje w Polsce kampanię Sprzątanie świata, będącą częścią międzynarodowego ruchu na
rzecz ochrony środowiska Clean up the World. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln
wolontariuszy na całym świecie. Fundacja prowadzi również - wspólnie z partnerami - całoroczne
programy na rzecz ochrony środowiska i przyrody, promocji zasad zrównoważonego rozwoju,
selektywnej zbiórki odpadów itp. Więcej www.naszaziemia.pl
Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych instytucji finansowych w Polsce. Jest jednym z najszybciej rozwijających się banków na polskim rynku, obsługującym Klientów indywidualnych, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. Swoim
Klientom oferuje kompleksowe usługi finansowe na najwyższym poziomie,
wspierane przez nowoczesne technologie bankowe. Grupa Banku Zachodniego
WBK to usługi maklerskie, zarządzanie aktywami, funduszami inwestycyjnymi,
leasing, faktoring oraz pełna oferta bancassurance. Głównym akcjonariuszem
Banku Zachodniego WBK jest Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

Crido Taxand to polska firma konsultingowa należącą do międzynarodowej organizacji podatkowej Taxand. Na rynku usług doradczych działa od 2005 roku. Doradza międzynarodowym korporacjom, rodzimym firmom oraz przedsiębiorcom w zakresie podatków, pomocy publicznej, prawa oraz doradztwa biznesowego.

