Fundacja Nasza Ziemia już po raz 10. pomoże
placówkom dziecięcym.
Jubileuszowa modernizacja w programie
„Zielona Stopa Filantropa”.
Warszawa, 16 kwietnia 2013 roku
Informacja prasowa
Dzisiaj 16. kwietnia, odbędzie się jubileuszowa – 10. już modernizacja sprzętu AGD w ramach
programu „Zielona Stopa Filantropa”. Przedszkole nr 58 w Warszawie otrzyma energooszczędną
lodówkę oraz czajnik. Tym razem zakup sprzętu dla placówki był możliwy dzięki zbiórce
elektroodpadów i telefonów komórkowych, zorganizowanej wśród pracowników Danone Sp.
z o.o. w Warszawie.
„Zielona Stopa Filantropa” to prowadzony od 2 lat przez Fundacje Nasza Ziemia program mający
na celu poprawę efektywności energetycznej placówek dziecięcych m.in. poprzez wymianę starego
sprzętu AGD na nowoczesne urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych
żarówek na świetlówki energooszczędne. Urządzenia AGD, zwłaszcza wysokiej klasy
energooszczędności, to inwestycja, na którą placówki zwykle nie mają środków w swoich
budżetach. Ich zakup przyczynia się zarówno do unowocześnienia tych placówek, jak i do ochrony
środowiska. Program i działania w nim podejmowane przyczynią się także do ograniczenia kosztów
związanych z ich comiesięczną eksploatacją.
Okrągła 10. modernizacja odbędzie się w przedszkolu nr 58 zlokalizowanym na warszawskiej Woli,
do którego uczęszcza 102 dzieci. Placówka od lat aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska
poprzez udział m .in. w Godzinie dla Ziemi,Sprzątaniu Świata, prowadząc zbiórkę makulatury
i zużytych baterii.
„Dzięki programowi Zielona Stopa Filantropa otrzymaliśmy nowy sprzęt, który pozwoli na
ograniczenie zużycia energii elektrycznej. Sprzęty posiadane dotychczas były wyjątkowo stare,
i w żaden sposób nie ułatwiały nam oszczędzania energii. Program ten jest jak najbardziej wart
dalszej kontynuacji, choćby dlatego że wiele placówek nie stać na zakup nowych sprzętów, a dzięki
pomocy Fundacji przedszkole może działać w sposób bardziej przyjazny środowisku." - powiedziała
Natalia Koczoska, z Przedszkola nr 58 w Warszawie.
„Zielona Stopa Filantropa” to interesujące narzędzie CSR dla firm i instytucji, a także innowacyjny
i nieszablonowy sposób na off-setowanie ich emisji CO2.
„Dla pracowników Danone udział w programie Zielona Stopa Filantropa to połączenie przyjemnego
z pożytecznym: cieszymy się możliwością pomocy naszym sąsiadom z warszawskiej Woli, budujemy
przy tym eko-świadomość wśród zatrudnianych osób i ich praktyczną wiedzę jak na co dzień,
w pracy i w domu, można dbać o środowisko naturalne. Takie wielokierunkowe podejście to dla nas
podstawa naszej strategii prowadzenia zrównoważonego biznesu."- podkreśliła z kolei Agnieszka
Koc-Ankiersztajn Kierownik ds. ochrony środowiska Danone Sp. z o.o.

Fundacja Nasza Ziemia w imieniu swoim oraz wychowanków Przedszkola nr 58 w Warszawie
serdecznie dziękuje wszystkim, którzy dotychczas wsparli program „Zielona Stopa Filantropa”,
a zwłaszcza pracownikom firmy Danone, który wzięli aktywny udział w zbiórce elektroodpadów
i telefonów.

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.

Firma Danone rozpoczęła działalność w Polsce 19 lat temu. Od początku jej
nazwa była kojarzona ze świeżymi produktami mlecznymi najwyższej jakości.
Od 10 lat firma konsekwentnie realizuje strategię zarządzania w sposób
równoważący cele biznesowe z troską o dobro przyszłych pokoleń przyjmując
odpowiedzialność za swój wpływ na otoczenie w którym funkcjonuje: za
swoich pracowników, dostawców, za społeczność lokalną, środowisko. Więcej
informacji o firmie: www.danone.pl
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