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Jutro, w piątek, 20 grudnia, z okazji  nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Fundacja Nasza Ziemia
podaruje Warszawskiemu Szpitalowi dla Dzieci choinkę oraz sprzęt AGD, zakupiony w ramach projektu
„Zielona Stopa Filantropa”. 
Choinka, ubrana w ekologiczne ozdoby świąteczne, jest wynikiem pracy uczestników ubiegłotygodniowej
„Świątecznej  Pracowni  Fundacji  Nasza  Ziemia”.  Poza  choinką,  szpital  otrzyma  również  sprzęt  AGD
najwyższej klasy energooszczędności, który zastąpi stare, bardziej energochłonne urządzenia. Środki na
tę, 17. już,  modernizację pochodzą ze zbiórek telefonów komórkowych przeprowadzonych na terenie
całej Polski z okazji 20-  lecia Akcji Sprzątanie świata - Polska.

W ubiegłą sobotę,  14 grudnia,  jak  co roku Fundacja Nasza Ziemia wróciła  do tematu odpowiedzialnej
konsumpcji  i  organizując  swoją  „Świąteczną  Pracownię”,  przypominała  o  sposobach,  które  pomogą
przygotować  Święta  bardziej  przyjazne  środowisku.  Tym  razem  efektem  „Pracowni”  była  choinka  dla
Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, w ubieraniu której pomogły m.in. Maja Popielarski i Ewelina Flinta.
Ponad  3  metrowa  jodła  została  przyozdobiona  zabawkami  wykonanymi  przez  gości
i uczestników warsztatów upcyklingowych, zorganizowanych w ramach „Świątecznej Pracowni”. Wszystkie
ozdoby zrobione są z materiałów, które każdy może znaleźć w domu – z tektury, ścinek materiału, starych
butelek,  papierków  po  cukierkach,  łupinek  po  orzechach  itp.  W  ten  sposób  Fundacja  promowała
zmniejszenie produkcji odpadów podczas Świąt Bożego Narodzenia, po których co roku w Polsce pozostaje
1,5 mld ton śmieci.
„Przekazywana choinka jest nie tylko piękna, ale i pełna dobrych emocji, ponieważ wszystkie wiszące na
niej ozdoby wykonano własnoręcznie, a wiele osób włożyło dużo serca i czasu, aby wprowadzić chociaż
trochę  świątecznej  atmosfery  w  szpitalne  korytarze” -  powiedziała  Urszula  Fabianiak,  koordynatorka
programu „Zielona Stopa Filantropa”.

Choinka nie jest jedynym prezentem dla Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. W dniu jutrzejszym przekazany
zostanie  również  nowy  sprzęt  AGD,  zakupiony  ze  środków  pochodzących  ze  zbiórek  niepotrzebnych
telefonów komórkowych, zorganizowanych z okazji 20. jubileuszowej edycji akcji Sprzątanie świata - Polska.
Przez cały wrzesień, wolontariusze z różnych zakątków Polski organizowali lokalne zbiórki niepotrzebnych
telefonów komórkowych. Zebrane telefony zostały następnie wycenione przez firmę Greenfone Sp. z o.o.,
partnera logistycznego zbiórek, a dochód z nich przeznaczony na zakup energooszczędnego sprzętu.

To już 17. modernizacja przeprowadzana w ramach trwającego już ponad 2 lata programu „Zielona Stopa
Filantropa”. Jest to jednak pierwsza modernizacja o tak wyjątkowym świątecznym charakterze, na którą
złożyła się praca i zaangażowanie tak wielu osób.
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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. 

Greenfone Sp.  z  o.o. jest  liderem w dziedzinie  recyklingu  i  ponownego  wykorzystania  telefonów
komórkowych  w  Polsce.  Od  wielu  lat  stara  się  jak  najskuteczniej  ograniczać  liczbę  wyrzucanych
telefonów, a ich osiągnięcia i wiara w sens ponownego wykorzystania oraz recykling przyniosły im
reputację innowatorów i ekspertów w tej dziedzinie. Greenfone Sp. z o.o. pomaga swoim Klientom aktywnie włączyć się w
działania  ograniczające zanieczyszczenie  środowiska naturalnego,  generować zyski,  jak również  dzielić  się nimi  z  najbardziej
potrzebującymi - organizacjami charytatywnymi.

„Zielona Stopa Filantropa” - to program zainicjowany ponad 2 lata temu przez Fundację Nasza Ziemia aby
doprowadzić  do  ograniczania  liczby  wyrzucanych  elektroodpadów,  obniżenia  zużycia   nieodnawialnych
zasobów naturalnych oraz zmniejszenia emisji  dwutlenku węgla.  Celem programu jest, przede wszystkim,
propagowanie i podnoszenie efektywności energetycznej w placówkach działających na rzecz dzieci i osób
starszych  m.in.  poprzez  wymianę  starego  sprzętu  AGD  na  nowoczesne  urządzenia  wysokiej  klasy
energooszczędności.  Nowoczesny  sprzęt  nabywany  jest  za  środki  zgromadzone  podczas  zbiórek  starych
telefonów komórkowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W ciągu ponad dwóch lat działania programu Zielona Stopa Filantropa przeprowadzono 10 modernizacji sprzętu w placówkach w
całej Polsce i do tej pory zaoszczędzono prawie 45000 kWh zbierając ponad 3000 telefonów i prawie 90 ton sprzętu. 


