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Zielona Stopa Filantropa zwiększa efektywność 
energetyczną we Wrocławiu!

Już  w  najbliższy  czwartek,  27  sierpnia  2015  roku  o  godzinie  13.00,
Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania (ul. Borowska 181-187) otrzyma od Fundacji Nasza Ziemia
nowoczesne i energooszczędne urządzenia -  dwie pralki oraz lodówkę.  Wymiana sprzętów AGD na
bardziej przyjazne środowisku jest możliwa dzięki pracownikom Banku Zachodniego WBK – po raz szósty
zorganizowali  oni  zbiórkę  telefonów  komórkowych  i  przekazali  je  na  rzecz  programu  Zielona  Stopa
Filantropa.

Prowadzony  od  4  lat  przez  Fundację  Nasza  Ziemia  Program  Zielona  Stopa  Filantropa  ma  na  celu
promocję i zwiększanie efektywności energetycznej. Realizowany jest on m.in. poprzez wymianę starego
sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej w placówkach służących dzieciom
i  osobom  starszym.  Jest  to  możliwe  dzięki  organizowanym  w  całej  Polsce  zbiórkom  telefonów
komórkowych i w miarę możliwości także innego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Do
tej  pory  zmodernizowaliśmy  już  24  placówki  dziecięce,  zebraliśmy  prawie  120  ton  elektroodpadów
i zaoszczędziliśmy 110.000 kWh energii elektrycznej – to tyle, ile średnia polska rodzina potrzebuje przez
blisko 30 lat! - dodaje Sławomir Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia. Co ważne, każdy może
stać się Zielonym Filantropem, bo telefony komórkowe zbieramy także korespondencyjnie.
Bank Zachodni WBK już po raz szósty zdecydował się przekazać zebrane przez siebie telefony komórkowe
na rzecz programu „Zielona Stopa Filantropa“. 

„Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z filarów naszej polityki zaangażowania społecznego,
dlatego  bez  wahania  zdecydowaliśmy  się  po  raz  kolejny  na  wsparcie  działań  Fundacji.  Wspólnie
z  pracownikami  wymyśliliśmy  i  zrealizowaliśmy  kolejną  edycję  akcji  „Komórki  do  zbiórki”.  Dzięki
wspólnemu zaangażowaniu udało się nam zebrać 711 telefonów komórkowych. Zostały one poddane
recyclingowi a uzyskane środki  przekazane na szlachetny cel.“– mówi  Katarzyna Teter,  menadżer  ds.
społecznej odpowiedzialności biznesu Banku Zachodniego WBK. 

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania to obecnie największa placówka opiekuńczo-wychowawcza
we Wrocławiu. W 2008 roku, kiedy placówka została założona, mieszkało w niej zaledwie 30 dzieci. Dziś
to 18 grup wychowawczych, gdzie swoje bezpieczne dzieciństwo i okres dorastania przeżywa około 200
wychowanków. 

Fundacja  Nasza  Ziemia,  w  imieniu  swoim  oraz  podopiecznych  Wrocławskiego  Centrum  Opieki
i  Wychowania,  serdecznie  dziękuje  wszystkim,  którzy  dotychczas  wsparli  program  „Zielona  Stopa
Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom Banku Zachodniego WBK.

Każdy  także  może  stać  się  Zielonym  Filantropem,  a  telefony  komórkowe  zbieramy  także
korespondencyjnie. Więcej informacji: www.ZielonaStopaFilantropa.pl

Kontakt dla mediów: 
Sławek Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia, slawek@naszaziemia.pl, 501 535 032

Więcej o Fundacji Nasza Ziemia:  www.naszaziemia.pl    www.facebook.com/NaszaZiemia 
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Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, która już od 21 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 

Zielona Stopa Filantropa to program, który propaguje zwiększanie efektywności
energetycznej  w  placówkach  służących  wychowaniu  i  edukacji  dzieci,  poprzez
modernizację  sprzętu  AGD.  Nowoczesny  sprzęt  nabywany  jest  za  środki
zgromadzone podczas zbiórek starych telefonów komórkowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Więcej informacji: www.teledar.pl 
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