20 tysięcy telefonów na 20 - lecie Sprzątania Świata!
Fundacja Nasza Ziemia „Odkrywa czystą Polskę” i zaprasza do organizowania
zbiórek elektroodpadów.
Informacja prasowa 28.08.2013
15. września w Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie koło Katowic rozpoczną się oficjalne obchody 20.
edycji Akcji „Sprzątanie świata – Polska”.
Fundacja Nasza Ziemia, w jubileuszowym roku swojego flagowego działania, hasłem „Odkrywamy
czystą Polskę” zachęca do odkrywania zmian, jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat w stanie czystości
naszych lasów i miast.
Fundacja zaprasza też do organizacji lokalnych akcji sprzątania – tym razem
w formie zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz telefonów komórkowych. Po
raz kolejny kładziemy nacisk na problem odzysku tego typu odpadów, ponieważ wciąż blisko połowa
Polaków wyrzuca na śmietnik swój zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE),
a chociaż statystycznie Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu rocznie, do profesjonalnych
zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia tylko 1/3 tej masy. Partnerami zbiórek są firmy Stena
Recycling, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz
Greenfone Sp. z o.o..
Chociaż za nieodpowiednie pozbycie się elektroodpadów grozi grzywna w wysokości nawet 5 000
złotych, wciąż blisko połowa Polaków nie oddaje starych lodówek, pralek, czy świetlówek do
wyznaczonych punktów zbiórki. Odpadów tego typu nie można wyrzucać razem z odpadami
komunalnymi, ponieważ występujące w sprzęcie elektronicznym substancje jak freon, rtęć czy ołów, przy
niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi
i środowiska. Warto jednak pamiętać, że ZSEE zawiera także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro,
które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania mogą zostać ponownie wykorzystane.
Poprzez odpowiednie postępowanie z odpadami elektrycznymi można wiele zyskać - ochronić zdrowie
ludzi i środowisko naturalne, oszczędzić cenne surowce naturalne i przy okazji pieniądze – na przykład
z jednego miliona telefonów można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki
można wykorzystać do produkcji nowej.
Zielona Stopa Filantropa wkracza do akcji
Zauważając potrzebę wzrostu poziomu odzysku ZSEE w 2011 roku Fundacja Nasza Ziemia uruchomiła,
autorski program Zielona Stopa Filantropa. Celem programu jest jednak nie tylko ograniczenie liczby
wyrzucanych elektroodpadów, zmniejszenie wykorzystanie nieodnawialnych zasobów naturalnych Ziemi
oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Dzięki
programowi Fundacja chce przede wszystkim propagować efektywność energetyczną i podnieść poziom
tej efektywności w placówkach działających na rzecz dzieci i osób starszych m.in. poprzez wymianę
starego sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energooszczędności.
W ciągu ponad dwóch lat działania programu Zielona Stopa Filantropa przeprowadzono
12 modernizacji sprzętu w placówkach w całej Polsce i do tej pory zaoszczędzono prawie 40000 kWh
zbierając ponad 2000 telefonów i prawie 90 ton sprzętu.

Zbierzmy 20 tysięcy telefonów na 20 – lecie!
Z okazji okrągłego jubileuszu akcji „Sprzątanie świata – Polska” Fundacja Nasza Ziemia postawiła sobie
wyzwanie zebrania równie okrągłej liczby telefonów komórkowych na rzecz Zielonej Stopy Filantropa.
Fundacja wraz z Greenfone Sp. z o.o zapraszają do aktywnego włączenia się do akcji Sprzątanie świata
i
organizowania
lokalnych
zbiórek
niepotrzebnych
telefonów
komórkowych.
Zbiórki mogą organizować szkoły, firmy, organizacje pozarządowe, które po zgłoszeniu się do zbiórki,
otrzymają za darmo karton na telefony. Po zakończonej zbiórce (minimum 6 telefonów) aparaty są
również za darmo odbierane przez kuriera zamówionego przez Greenfone Sp. z o.o.
Osoby prywatne również mogą wziąć udział w zbiórce – wystarczy, ze wyślą dobrze zapakowane telefony
na koszt firmy Greenfone Sp. z o.o. . Szczegóły na stronie www.teledar.pl .
Więcej informacji o zbiórkach i programie Zielona Stopa Filantropa można uzyskać u koordynatorki:
ula.fabianiak@naszaziemia.pl .
Zbiórki elektroodpadów ze Stena Recycling – 21 września
Już po raz trzeci Fundacja Nasza Ziemia, we współpracy ze Stena Recycling, organizuje serię zbiórek
elektroodpadów w weekend Sprzątania świata, w centrach handlowych zarządzanych przez Inter IKEA
Centre Group Poland. Tym razem zapraszamy do przynoszenia starych suszarek, telewizorów i wszystkich
innych sprzętów działąjących na prąd do specjalnych punktów zlokalizowanych w Warszawie (Park
Handlowy Janki i Park Handlowy Targówek), Łodzi (Centrum Handlowe Port Łódź), Wrocławiu (Park
Handlowy Bielany), Gdańsku (Park Handlowy Matarnia), Poznań (Prark Handlowy Pranowo), Katowic
(Park Handlowy Rawa).
Lokalne Zbiórki elekroodpadów
Zbiórki mogą się również odbyć poza wyżej wymienionymi lokalizacjami – zapraszamy do ich organizacji!
Wszystkie zainteresowane instytucje, placówki edukacyjne, firmy czy stowarzyszenie zachęcamy do
organizacji zbiórek lokalnych. Wystarczy zgłosić zainteresowanie organizacją takiej zbiórki do Fundacji,
która wspólnie z partnerami akcji odbierze zgromadzony sprzęt. Zgłoszenia zbiórek zbierane są do
6. września sierpnia pod adresem: fundacja@naszaziemia.pl .
Dochód z zebranych ZSEE zostanie przekazany na program "Zielona Stopa Filantropa", którego głównym
celem jest zwiększanie efektywności energetycznej poprzez wymianę starych sprzętów AGD na
nowoczesne i energooszczędne urządzenia w placówkach służących kształceniu i wychowaniu dzieci.
Więcej informacji o programie i jego efektach można znaleźć na stronie www.teledar.pl.
Partnerem lokalnych zbiórek jest Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego
i Elektronicznego S.A., natomiast operatorem logistycznym firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
Dochód z zebranych ZSEE zostanie przekazany na program Zielona Stopa Filantropa.

Więcej o planach na jubileuszową edycję Sprzątania świata – Polska i innych działaniach
Fundacji Nasza Ziemia na stronie:
www.naszaziemia.pl
www.facebook.com/naszaziemia.

Kampania jest objęta patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

i

Polska edycja międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the
World zapoczątkowanego w 1989 roku przez Iana Kiernana, australijskiego biznesmena
żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów
na całym świecie.
Do Polski „Sprzątanie Świata” sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co
roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych i największych
kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju.

Celem akcji jest propagowanie i inicjowanie postaw i zachowań sprzyjających poszanowaniu środowiska zwłaszcza
poprzez nie śmiecenie i racjonalną gospodarkę odpadami. W 20-tym roku Akcji dodatkowo zwracamy uwagę na
otaczające nas środowisko i zachęcamy do aktywnego wyjścia do niego – zwracając uwagę, na to, że o środowisko
dbamy o również po to, aby móc z niego odpowiedzialnie korzystać i cieszyć się nim.
Fundacja Nasza Ziemia jest organizacją pozarządową, założoną w 1994 roku przez Mirę
Stanisławską-Meysztowicz. 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.
Program 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.

Akcja Sprzątania świata – Polska jest częścią ogólnopolskiej Kampanii na Rzecz Rozwoju Zrównoważonego
finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

