
18. modernizacja –

Zielona Stopa Filantropa rozpoczyna Nowy Rok!

Zielona Góra, 7 stycznia 2014 roku

Informacja prasowa

Już w najbliższy wtorek, 7 stycznia 2014 roku o godzinie 15.00, Fundacja Nasza Ziemia
podaruje  energooszczędne  urządzenia  Stowarzyszeniu  DAMY  RADĘ,  które  prowadzi
Ośrodek Socjoterapeutyczny GNIAZDO w Zielonej Górze. Sprzęty AGD zostały zakupione w
ramach  programu  „Zielona  Stopa  Filantropa”,  dzięki  przeprowadzonej  zbiórce
niepotrzebnych  telefonów  komórkowych  wśród  pracowników  i  klientów  Banku
Zachodniego WBK w oddziałach na terenie całej Polski.

Dla  Banku  Zachodniego  WBK będzie  to  już  czwarty  podarowany sprzęt  AGD.  Wcześniejsze
modernizacje,  przeprowadzone  w  Warszawie,  Słupsku  i  Turku,  bardzo  pomogły  tamtejszym
placówkom – udało nam się zwiększyć efektywność energetyczną tych miejsc o ok. 30%.

„Działania  na  rzecz  ochrony  środowiska  są  jednym  z  filarów  naszej  polityki  zaangażowania
społecznego, dlatego bez wahania zdecydowaliśmy się na wsparcie działań Fundacji. Wspólnie z
pracownikami  wymyśliliśmy  i  zrealizowaliśmy  akcję  „Komórki  do  zbiórki”  Dzięki  ich
zaangażowaniu i hojności naszych klientów, w ciągu trzech miesięcy, udało się nam zebrać  około
160 kg odpadów. Zostały one poddane recyclingowi a uzyskane środki przekazane na szlachetny
cel.“–  mówi  Katarzyna  Teter,  menadżer  ds.  społecznej  odpowiedzialności  biznesu  Banku
Zachodniego WBK. 

Tym  razem  energooszczędne  urządzenia  AGD  zostaną  podarowane  Stowarzyszeniu  DAMY
RADĘ. Działa  ono w Zielonej Górze od 2006 roku. Ich główną inicjatywą jest stałe prowadzenie
Ośrodka  Socjoterapeutycznego  „Gniazdo”,  w  którym  zapewniają  popołudniowe  zajęcia
socjoterapeutyczne,  zajęcia  edukacyjno  -  rozwojowe  np.  edukację  informatyczną,  zajęcia
plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe itp. dla grupy dwudziestu dzieci w wieku od 6 do 17 lat.

„Udział w programie „Zielona Stopa Filantropa”, prowadzonego przez Fundację Nasza Ziemia i
Bankowi BZ WBK, dzięki którym otrzymaliśmy energooszczędny sprzęt, pozwoli nam nie tylko na
poprawę warunków bytowych w naszym Ośrodku, umożliwi nam zmniejszenie opłat za energię
elektryczną,  dzięki  czemu  będziemy  mogli  środki  przeznaczyć  na  inne  działania  z  naszymi
podopiecznymi!” - powiedziała Pani Paulina Bera ze Stowarzyszenia DAMY RADĘ.

Fundacja Nasza Ziemia, w imieniu swoim oraz podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego
GNIAZDO, serdecznie  dziękuje  wszystkim,  którzy dotychczas wsparli  program „Zielona Stopa
Filantropa”, a zwłaszcza pracownikom i klientom Banku Zachodniego WBK, który wzięli aktywny
udział w zbiórce elektroodpadów i telefonów komórkowych.

„To dla nas ogromna satysfakcja, że do grona Zielonych Filantropów dołączyli pracownicy Banku
Zachodniego WBK - i od razu z tak dobrym efektem. To inspirujący przykład i dowód, że można w
prosty i łatwy sposób realizować stategię CSR firmy dając każdemu z pracowników oraz klientom
okazję do autentycznego, osobistego zaangażowania, które przynosi wymierne i  trwałe efekty
ekologiczne i społeczne. Już planujemy kolejne działania z pracownikami BZ WBK – i zachęcamy
wszystkich do przyłączenia się do programu „Zielona Stopa Filantropa“.  – powiedział  Sławek
Brzózek, prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia



Kontakt:

Ula Fabianiak, koordynatorka Programu 

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

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.

Bank Zachodni WBK należy do największych i najbardziej innowacyjnych
instytucji finansowych w Polsce. Jest jednym z najszybciej rozwijających się
banków na  polskim  rynku,  obsługującym  Klientów indywidualnych,  małe  i
średnie  przedsiębiorstwa  oraz  duże  korporacje.  Swoim  Klientom  oferuje
kompleksowe usługi  finansowe na najwyższym poziomie,  wspierane przez
nowoczesne technologie bankowe. Grupa Banku Zachodniego WBK to usługi  maklerskie,  zarządzanie aktywami,
funduszami inwestycyjnymi,  leasing,  faktoring oraz pełna oferta bancassurance.  Głównym akcjonariuszem Banku
Zachodniego WBK jest Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. 


