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Warszawskie żłobki z klimatem
Z początkiem września ruszył konkurs „Żłobki z klimatem”, który jest skierowany do publicznych i
niepublicznych żłobków działających na terenie m.st. Warszawy. Organizatorami wydarzenia są Oddział
_ Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „TA Szansa” z Targówka we współpracy z
wolontariuszami firmy Siemens Sp. z o.o. oraz w partnerstwie z Urzędem m.st. Warszawa.
Zadaniem konkursowym jest przesłanie 5 prac fotograficznych, uwzględniających 5 kluczowych aspektów
„Żłobka z klimatem” w zakresie: dbania o czyste powietrze, zdrową wodę, mądre zarządzanie odpadami,
zdrowe odżywianie oraz przyjazną atmosferę i aktywne spędzanie czasu. Konkurs jest wspierany przez
pracowników z firmy Siemens Sp. z o.o., działających w ramach wolontariatu pracowniczego.
– Projekt „Żłobki z klimatem” to odpowiedź wolontariuszy Siemensa na wyzwania, jakie pojawiły się w
związku z rosnącym znaczeniem kwestii dbałości o klimat – mówi Ewa Romanowicz-Mikos, dyrektor ds.
governmental affairs & business development w Siemensie, która jest jednocześnie inspiratorką i
koordynatorką projektu. – Trwająca pandemia COVID-19 jeszcze bardziej wyczuliła nas wszystkich na
konieczność dbania o jakość powietrza i wszelkie związane z tym aspekty zdrowotne. Dlatego wspólnie z
Urzędem m.st. Warszawy chcemy zaprosić warszawskie żłobki do artystycznego „rozprawienia się” z tym
tematem.
Zdjęcia powinny w ciekawy i inspirujący sposób oddawać rzeczywiste działania i rozwiązania stosowane przez
daną placówkę. Spośród prac zgłoszonych przez warszawskie żłobki jury wybierze 8 najlepszych, które
zostaną nagrodzone nowoczesnymi oczyszczaczami powietrza.
– Kwestie ochrony środowiska i poprawy jakości powietrza są dla Siemensa bardzo ważne, dlatego zarówno
w działaniach wewnętrznych, jak i poprzez nasze technologie, od wielu lat jesteśmy aktywni w tym zakresie
– podkreśla Dominika Bettman, prezeska Siemensa w Polsce. – Cieszę się, że projekt, który realizujemy
wspólnie z towarzystwem „TA Szansa” oraz Urzędem m.st. Warszawa, będzie okazją do popularyzacji wiedzy
o ekologicznych wartościach i pokaże najlepsze praktyki warszawskich żłobków, realizowane w trosce o
najmłodsze pokolenie.
Prace konkursowe można przesyłać do 15 września br. na adres kontakt@taszansa.pl. Ogłoszenie laureatów
nastąpi do 20 września na stronach organizatorów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają specjalne
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zaproszenie do bezpłatnego udziału w webinarium poprowadzonym przez ekspertów-wolontariuszy
Siemensa.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Fundacji.
###
Siemens Sp. z o.o. – polska spółka globalnego koncernu została utworzona w 1991 roku. Na polskim rynku oferuje
rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i
napędów, automatyki budynkowej, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału.

_ Kontakt dla mediów:
Nina Vincenz-Krajewska
+ 48 784 633 857
nina.krajewska.ext@siemens.com

Więcej informacji na stronie: http://www.siemens.pl
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/siemens/
Facebook: https://www.facebook.com/SiemensPolska/
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