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Zielona Stopa Filantropa, 

czyli kolejne zwiększenie efektywności energetycznej! 
 

 

9 stycznia 2013 roku, o godzinie 13.00 Dom Dziecka im. Jana Brzechwy z Krakowa 

otrzyma prezent noworoczny – energooszczędny zamrażalnik. Jest to już                          

8 modernizacja, która zostanie przeprowadzona w ramach „Programu Zielona Stopa 

Filantropa”.  
 

Dom Dziecka im. Jana Brzechwy istnieje od stycznia 1945 roku. Początkowo przeznaczony 

był dla dzieci i matek, ofiar II wojny światowej, a obecnie jest specjalistyczną placówką 

opiekuńczo-wychowawczą opieki całodobowej przeznaczoną dla dzieci do 6 roku życia, oraz 

dla małoletnich matek z dziećmi do lat 6 i dziewcząt w ciąży. Warunkiem pobytu matek jest 

podjęcie przez nich nauki w szkołach o różnych profilach, zgodnie z indywidualnymi 

zainteresowaniami i predyspozycjami.  

Dom przeznaczony jest dla 30 wychowanków. Wszystkie dzieci podzielone są na grupy 

dostosowane do ich wieku i stopnia rozwoju fizycznego i psychicznego oraz rodzaju 

sprawowanej opieki, przy czym matki zawsze są ze swoimi dziećmi.  

  

„Cieszymy się, że w 2012 r. roku to właśnie nasza placówka została beneficjentem bardzo  

pożytecznego programu Zielona Stopa Filantropa. Jesteśmy bardzo wdzięczni za wybór 

naszej placówki i okazaną nam pomoc. To duża korzyść nie tylko dla naszego Domu” – 

powiedziała Dyrektor Domu Dziecka Elżbieta Kaczor. „Jak co roku bardzo chętnie 

włączyliśmy się w akcję Sprzątania Świata. W tym roku pomógł nam także zaprzyjaźniony 

Hotel Radisson Blu przekazując stare telefony komórkowe, z których już nie korzystali 

pracownicy.” 

 

Program „Zielona Stopa Filantropa” ma 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 domy dziecka zwykle nie mają środków w swoich budżetach. Zakup ich 

przez Fundację Nasza Ziemia przyczyni się do unowocześnienia tych placówek, dając ich 

wychowankom uśmiech, a jednocześnie chroniąc przy tym środowisko. Program       

 i działania w nim podejmowane przyczynią się także przede wszystkim do ograniczenia 

kosztów związanych z ich comiesięczną eksploatacją. 

 

„Program Zielona Stopa Filantropa jest bardzo trafionym projektem o charakterze 

ekologiczno – społecznym. Cieszymy się, że tym razem to krakowski Dom Dziecka mógł 

skorzystać z programu poprawy efektywności energetycznej poprzez przekazanie mu nowej, 

energooszczędnej zamrażarki. Od wielu lat edukujemy Krakowian nt. właściwego 

zagospodarowania ZSEiE, posiadają już pewną wiedzę i wielu z nich wie, gdzie może oddać 



niepotrzebne  już sprzęty. Każda jednak inicjatywa, taka jak Program Zielona Stopa 

Filantropa jeszcze bardziej mobilizuje mieszkańców do tego, aby w legalny sposób pozbyć się 

tego typu odpadów, tym chętniej przyłączają się do akcji, jeśli widzą, że takim działaniem 

mogą komuś pomóc, to bardzo ważne. Takich akcji przybywa również w Krakowie, dzięki 

temu coraz mniej elektroodpadów trafia na składowiska, czy do lasów – powiedziała Pani 

Teresa Kowalińska, kierownik Działu Utrzymania Czystości Zarządu Infrastruktury 

Komunalnej i Transportu w Krakowie. 

 

 „Zielona Stopa Filantropa” to również interesujące narzędzie CSR dla firm i instytucji,           

a także ciekawe i nieszablonowe narzędzie do off-setowania emisji CO2: wartościowy 

społecznie sposób na to, by firmowy „ekologiczny odcisk stopy” stawał się mniej carbon,       

a bardziej green” – konkluduje Sławomir Brzózek.  

 

Fundacja Nasza Ziemia w imieniu swoim oraz wychowanków Domu Dziecka im. Jana 

Brzechwy w Krakowie serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas wsparli program 

„Zielona Stopa Filantropa”, a zwłaszcza mieszkańcom Krakowa, który wzięli aktywny udział 

w zbiórce elektroodpadów organizowanej przy współpracy z Zarządem Infrastruktury 

Komunalnej         i Transportu w Krakowie w ramach akcji „Sprzątanie świata – Polska 2012” 

we wrześniu 2012. oraz pracownikom Hotelu Radisson Blu i firmy Staples, którzy przekazali 

swoje telefony komórkowe. 

 

 

 

 
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. 

Więcej informacji na: www.naszaziemia.pl 

 

 

Więcej informacji na: www.naszaziemia.pl oraz www.teledar.pl  

 

Kontakt: 

Ula Fabianiak 

Koordynatorka Programu 

ula.keczmerska@naszaziemia.pl, tel. (22) 622 98 68, 500 393 577 
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