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„Najskromniejsza odmiana miłości” – tak Olga Tokarczuk w swojej 
mowie noblowskiej nazwała czułość. Najskromniejsza, a zarazem 
najbardziej niezbędna, taka, która umożliwia codzienne funkcjonowanie 
jednostek, grup i społeczeństw. W tym pojęciu – trafnie przez Tokarczuk 
zdefiniowanym – mieści się również bezinteresowne działanie na rzecz 
innych. Gdy dostrzegamy cudze potrzeby, tworzymy niewidzialne więzi, 
dzięki którym zbiór jednostek staje się społecznością. 

W Nowej Erze rozumiemy potrzebę podejmowania takich działań. 
Dlatego od początku istnienia firmy wspieramy i inicjujemy akcje o charakterze prospołecznym 
i wolontariackim. Zgodnie z profilem działalności wydawnictwa skupiamy się przede wszystkim na 
wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz na rozwijaniu i wzmacnianiu talentów dzieci i młodzieży. 
Robimy to na wiele sposobów – bo i różnorodność potrzeb naszych beneficjentów jest wielka. 
Dokładamy wszelkich starań, aby podejmowane przez nas działania pomagały im wzrastać, 
realizować pasje i rozwijać skrzydła. Ten proces często zaczyna się od marzeń…

Marzenia to ważny temat, który towarzyszył nam przez cały mijający właśnie rok. Były one motywem 
przewodnim tegorocznej edycji konkursu „Popisz się talentem” i w ciekawy sposób zainspirowały 
nas do jeszcze szerszego spojrzenia na to, czym na co dzień się zajmujemy. Dzięki opowiadaniom 
nadesłanym na konkurs otworzył się przed nami dodatkowy wymiar działań prospołecznych, 
uświadamiający, że właśnie od dziecięcych marzeń i fantazji zaczynają się późniejsze dorosłe 
sukcesy, osiągnięcia, odkrycia i Noble. Pielęgnujmy więc marzenia – swoje własne i cudze.

Proszę, znajdźcie chwilę na zapoznanie się z niniejszym raportem. Podsumowuje on działania 
na rzecz innych podjęte przez nas w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. 

Magdalena Duszyńska-Walczak
Prezes Zarządu

Czułość jest spontaniczna 
i bezinteresowna (…). Czułość 
dostrzega między nami więzi, 
podobieństwa i tożsamości. 
Jest tym trybem patrzenia, 
które ukazuje świat jako żywy, 
żyjący, powiązany ze sobą, 
współpracujący, i od siebie 
współzależny.

Olga Tokarczuk
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Akcja i cel: 
Nie ustajemy w poszukiwaniu literackich talentów! W 2019 roku zorganizowaliśmy trzecią edycję 
ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem”. 
Tym razem tematem konkursu były dziecięce marzenia. Nadesłane opowiadania oceniali pracownicy 
Nowej Ery oraz magazynu dla dzieci „Świerszczyk”.  

Formy pomocy:
• Przeprowadziliśmy konkurs „Popisz się talentem”, na który nadesłano 1313 prac.

• Po zakończeniu konkursu wydaliśmy „Wielką księgę marzeń” – publikację zawierającą 
opowiadania 30 laureatów.

• Cały dochód ze sprzedaży książki przekazaliśmy Fundacji Mam Marzenie, zajmującej się 
spełnianiem marzeń ciężko chorych dzieci.

Partner edycji:
• Fundacja Mam Marzenie

Patron honorowy:
• IBBY

Patroni medialni:
• Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”

• Qlturka.pl

• TVP ABC

Pomagamy małym pisarzom 
spełnić marzenia
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Owocem konkursu „Popisz się talentem” 2019 jest „Wielka księga marzeń”, 
która inspiruje uczniów w całej Polsce do opisywania i realizowania swoich 
snów, pragnień i planów.

Cudownie jest uchylić rąbka tajemnicy i zajrzeć do świata 
dziecięcych marzeń. To dla nas, dorosłych, wspaniała
i wzruszająca przygoda, ale także ogromna odpowiedzialność. 
Bo to my mamy sprawić, żeby dzieci nigdy nie przestały marzyć 
i żeby miały w sobie siłę i odwagę, by sięgać gwiazd. 

Małgorzata Węgrzecka, 
redaktor naczelna magazynu 

dla dzieci „Świerszczyk”

Temat dotyczący marzeń sprawił, że tegoroczna edycja 
konkursu była wyjątkowa. Otrzymaliśmy wgląd w dziecięce 
pragnienia i tęsknoty: te zupełnie szalone i zwariowane, 
ale i te ukryte na dnie serca, nierzadko podszyte smutkiem. 
Słuchajmy uważnie marzeń małych ludzi – mówią dużo o nich, 
ale też o nas, dorosłych. I o świecie, który tworzymy.

Monika Hałucha, 
członkini Polskiej Sekcji IBBY
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Akcja i cel: 
„Projektanci edukacji” (dawniej „Projekt z klasą”) to konkurs, w którym Nowa Era pomaga 
realizować najciekawsze pomysły na projekty edukacyjne. Jest to największa tego typu inicjatywa 
w Polsce. W tym roku rozpoczęła się dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu. Przy tej okazji 
postanowiliśmy odświeżyć jego formułę i zachęcić jeszcze większą liczbę uczniów do działania. 
Otworzyliśmy konkurs dla klas 1–3 szkoły podstawowej, uprościliśmy procedury związane 
ze zgłaszaniem pomysłów i położyliśmy większy nacisk na docenienie kreatywności grup 
projektowych i nauczycieli. Symbolem tych zmian stała się właśnie nowa nazwa: „Projektanci 
edukacji”. Podkreśla ona rolę innowacyjnych nauczycieli i uczniów w tworzeniu nowoczesnej, 
kreatywnej szkoły, w której wykorzystuje się aktywne metody pracy. W takiej szkole to właśnie oni 
są najważniejsi. 

Angażujemy rekordową 
liczbę uczniów w realizację 
ich edukacyjnych pomysłów

Patroni honorowi:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej

• Ministerstwo Cyfryzacji 

• Uniwersytet Warszawski

• Uniwersytet Jagielloński

• Politechnika Warszawska

Formy pomocy:
• Zwycięzcy IX edycji otrzymali 56 grantów pieniężnych o łącznej wartości 62 000 zł 

na realizację swoich pomysłów.

• W X edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę 887 pomysłów – to ponad 25% więcej niż  
w poprzednich edycjach!

• W trakcie X edycji przyznamy aż 80 grantów na łączną kwotę 85 000 zł! 

• Uczestnicy konkursu otrzymują kompleksowe wsparcie metodyczno-merytoryczne (materiały, 
instrukcje, przykłady projektów edukacyjnych, wzory dokumentów, webinaria, know-how).

• Wspieramy kształcenie praktycznych umiejętności i rozwijanie kompetencji XXI wieku.

Zmiany w formule konkursu przyciągnęły nowych 
uczestników i umocniły jego pozycję wśród 

najważniejszych tego typu wydarzeń w kraju.
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Akcja i cel: 
 Karta Dużej Rodziny to wieloletni projekt polegający na współpracy rządu, instytucji publicznych 
i firm prywatnych. Jego celem jest zapewnienie rodzinom wielodzietnym dostępu do produktów 
i usług w niższych cenach. Z systemu ulg oraz zniżek Karty Dużej Rodziny korzysta obecnie 
ponad 2,5 mln osób. Nowa Era uczestniczy w projekcie od samego początku jego działania, 
ułatwiając rodzinom zakup najwyższej jakości materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Formy pomocy:
• Zaoferowaliśmy posiadaczom Karty dodatkowe 5% rabatu na wszystkie nasze publikacje.

• W 2019 roku zrealizowaliśmy 32 114 zamówień, w ramach których rodziny zakupiły 
171 533 egzemplarze podręczników i publikacji edukacyjnych.

Partner:
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wspieramy posiadaczy  
Karty Dużej Rodziny
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Akcja i cel: 
Fundacja Powszechnego Czytania to organizacja non-profit powołana w 2018 roku przez polskie 
wydawnictwa i instytucje zainteresowane propagowaniem czytelnictwa. Wśród założycieli Fundacji 
znalazła się Nowa Era. Po zakończeniu prac założycielskich przyszedł czas na pierwszą ogólnopolską 
akcję pod nazwą „Książka na receptę”. Podczas standardowej wizyty u neonatologa lub pediatry 
rodzice otrzymywali od lekarza receptę… na czytanie. W trakcie rozmowy lekarz wyjaśniał, że czytanie 
dzieciom od pierwszych miesięcy życia ma pozytywny wpływ na ich zdrowie i rozwój.

Formy pomocy:
• Akcja „Książka na receptę” objęła 120 przychodni i dotarła do około 60 000 rodziców.

• Inicjatywa promowała ideę czytania jako sposobu na niwelowanie różnic związanych 
ze statusem społecznym – pomogła dotrzeć do rodzin, w których rodzice i dzieci 
na co dzień nie czytają w ogóle.

Partner:
• Fundacja Powszechnego Czytania

Włączamy się w akcję 
„Książka na receptę” Fundacji 
Powszechnego Czytania
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Akcja i cel: 
IBBY to międzynarodowa organizacja non-profit zajmująca się promocją literatury dziecięcej 
i młodzieżowej. Polska Sekcja IBBY istnieje od 1973 roku i stawia sobie za cel integrację środowisk 
związanych z książką dla młodego czytelnika, wspieranie rozwoju książki dla dzieci i młodzieży, 
popieranie i promocję książek wartościowych pod względem literackim, plastycznym i edytorskim 
oraz przyczynianie się do rozwoju literatury dla młodych.

Forma pomocy:
• Zostaliśmy partnerem konkursu „Książka Roku 2019” PS IBBY.

• Przekazaliśmy grant na nagrody dla laureatów konkursu.

Partner:
• Polska Sekcja IBBY

Razem z Polską Sekcją IBBY 
doceniamy twórców literatury 
dziecięcej
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Akcja i cel: 
W 2019 roku pracownicy Nowej Ery po raz kolejny wzięli udział w Poland Business Run – inicjatywie 
mającej na celu aktywizację osób z niepełnosprawnością narządów ruchu, upowszechnianie wiedzy 
na temat ich dolegliwości oraz niwelowanie barier społecznych. Tegoroczny bieg odbył się 8 września. 
Naszą firmę reprezentowały trzy pięcioosobowe drużyny. Jedna z nich uplasowała się na 33. miejscu 
w klasyfikacji końcowej (na 796 startujących teamów!). Dzięki biegowi w Warszawie zebrano łącznie 
309 420 zł, a w Gdańsku 141 372 zł.

Forma pomocy:
• Razem z innymi wybiegaliśmy ponad 450 000 zł dla Fundacji Poland Business Run.

Partnerzy:
• Fundacja Poland Business Run

Biegniemy i pomagamy fundacji 
Poland Business Run 



10

Akcja i cel: 
Prezes Nowej Ery, pani Magdalena Duszyńska-Walczak, od początku istnienia firmy propaguje 
działania wolontariackie i sama daje pracownikom aktywny przykład. Jednym z podejmowanych 
przez panią Prezes działań jest osobiste zaangażowanie w powołaną w 2011 roku Koalicję 
Prezesi-wolontariusze, która ma na celu szerzenie idei wolontariatu oraz propagowanie wiedzy 
i doświadczeń z tej dziedziny wśród osób zarządzających firmami i przedsiębiorstwami. 
W bieżącym roku koalicja zmieniła nazwę na Liderzy Pro Bono. 

Formy pomocy:
• Udział w działaniach kapituły konkursu „Człowiek wiedzy i doświadczenia” 

(w 2019 roku odbyła się już 3. edycja wydarzenia).

• Uczestnictwo w konferencji „Po pierwsze wolontariat: nasza odpowiedź na wyzwania 
współczesnego świata”, która odbyła się w listopadzie 2019 roku.

• Aktywne wsparcie działań Koalicji, promowanie idei wolontariatu w Nowej Erze 
i wśród współpracujących z nami szkół i podmiotów. 

Partner:
• Liderzy Pro Bono

Szerzymy ideę wolontariatu 
wśród liderów biznesu 
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Akcja i cel: 
Uczniowie mają prawo do równego startu niezależnie od środowiska i regionu, z którego pochodzą. 
Dlatego od lat wspieramy akcję „Tornister pełen uśmiechów”, która ma na celu zwiększenie szans 
edukacyjnych uczniów z najuboższych rodzin poprzez dostarczenie im publikacji edukacyjnych 
i dodatkowych materiałów dydaktycznych.

Forma pomocy:
• Podczas tegorocznego finału akcji wzbogaciliśmy tornistry dzieci o magazyny edukacyjne 

„National Geographic Odkrywca”, aby każde dziecko mogło rozwijać od małego swoje naukowe 
pasje. 

• Łącznie we wszystkich edycjach przekazaliśmy potrzebującym dzieciom ponad 33 000 publikacji 
(podręczniki, zestawy, magazyny).

Partner:
• Caritas Polska 

Dbamy o małych odkrywców 
z każdego środowiska
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Akcja i cel: 
Kampania społeczna „Dwie godziny dla rodziny”, którą corocznie wspiera nasze wydawnictwo, 
przypomina o tym, jak ważne jest pogłębianie więzi międzypokoleniowych i relacji rodzinnych 
poprzez wspólne, aktywne i wartościowe spędzanie czasu. W 2019 roku świętowaliśmy rodzinnie 
pod hasłem „Małe i duże rodzinne podróże”. 

Formy pomocy:
• 15 maja (Międzynarodowy Dzień Rodziny) skróciliśmy dzień pracy dla wszystkich 

pracowników Nowej Ery.

• Ogłosiliśmy konkurs „Małe i duże rodzinne podróże” zachęcający do pochwalenia się 
swą aktywnością w formie fotorelacji z rodzinnych wypadów. Zwycięzcy otrzymali bony 
na sportowe zakupy w sklepach sieci Decathlon.

Partner:
• Fundacja Humanites

Promujemy wartościowy 
czas z najbliższymi

Chcemy aktywnie działać wszędzie tam, gdzie 
pojawia się przestrzeń do wspierania rodziny i 
wartości, które ze sobą niesie. Czas to najmilszy 
prezent dla bliskich, bo to jego najczęściej 
nam dla nich brakuje. Mam nadzieję, że będzie 
to okazja do wielu serdecznych i rodzinnych 
spotkań. 

Magdalena Duszyńska–Walczak, 
Prezes Nowej Ery



13

Akcja i cel: 
Każdy, kto zaczyna w życiu coś nowego, wie, że najtrudniejsze są pierwsze kroki. Aby ułatwić 
wszystkim zainteresowanym rozpoczęcie przygody z wolontariatem, Nowa Era konsekwentnie 
upowszechnia wiedzę i praktyczne materiały na ten temat. Z radością angażujemy się także 
w istniejące inicjatywy oraz powołujemy swoje własne. 

Formy pomocy:
• Przygotowanie i udostępnienie bazy materiałów informacyjnych, motywacyjnych 

i instruktażowych o wolontariacie, które zachęcają do tworzenia w szkole kół wolontariackich: 
www.nowaera.pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/wsparcie-idei-wolontariatu.

• Aktywne promowanie wiedzy o wolontariacie, zachęcanie uczniów i nauczycieli do podjęcia 
takich działań.

• Oferowane przez nas materiałyzostały pobrane z naszych serwerów ponad 4500 razy.

Oferujemy bazę wiedzy 
o wolontariacie 
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Przeciwdziałamy nienawiści 
w internecie
Akcja i cel: 
Światowy Dzień Godności to święto będące dorocznym zwieńczeniem działań Global Dignity 
Poland oraz Fundacji Świadomego Rozwoju. Nowa Era wspiera kolejne odsłony prowadzonego 
przez te organizacje programu na rzecz godności, ponieważ dotyka on bardzo ważnych dla 
współczesnych dzieci i nastolatków aspektów życia, dla których nierzadko brakuje miejsca 
w programach nauczania. Tematem nadrzędnym Dnia Godności w 2019 roku była walka z tzw. 
hejtem, czyli przemocą werbalną, zwłaszcza w Internecie.

Formy pomocy:
• Udostępniliśmy szkołom i rodzicom materiały edukacyjne opracowane w oparciu 

o wyniki ogólnopolskiego badania „Wilki i owce w Internecie, czyli raport na temat hejtu 
wśród młodzieży” przeprowadzonego przez firmę badawczą IQS. 

• Aktywnie wspieraliśmy wydarzenia towarzyszące Światowemu Dniowi Godności, 
w tym Lekcje Godności. 

• Informowaliśmy współpracujące z nami szkoły o podejmowanych działaniach.

Patronat honorowy:
• Rzecznik Praw Dziecka

• Rzecznik Praw Obywatelskich

Partnerzy:
• Global Dignity Poland

• Fundacja Świadomego Rozwoju
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Akcja i cel: 
Odnalezienie się na współczesnym rynku pracy nie jest łatwe. Warto planować swoją zawodową 
przyszłość już w trakcie edukacji. Dlatego postanowiliśmy wesprzeć działania Fundacji Rozwoju 
Talentów, która od 2008 roku realizuje projekt „Zawodowe horyzonty”. Jego istotą jest mądre 
doradztwo zawodowe oparte na realnych potrzebach rynku pracy przy uwzględnieniu indywidualnych 
predyspozycji ucznia oraz łączenie edukacji z biznesem poprzez tworzenie przestrzeni do współpracy 
(spotkań, seminariów, konferencji). Program jest prowadzony pod patronatem Kuratorium Oświaty 
i angażuje uczniów szkół podstawowych i średnich, doradców zawodowych, wychowawców oraz 
rodziców z całego kraju.

Forma pomocy:
• Przekazaliśmy środki, które umożliwiły realizację praktycznych warsztatów z doradztwa 

zawodowego dla uczniów objętych wsparciem Fundacji Projekt Mokotów w ramach 
wszechstronnego programu rozwojowego w Starachowicach.

• Przekazane przez nas środki to dochód ze sprzedaży książki „Tajemnicza wyprawa” 
– owocu 2. edycji konkursu „Popisz się talentem”.

Partner:
• Fundacja Rozwoju Talentów

Otwieramy przed młodzieżą 
nowe zawodowe horyzonty
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Akcja i cel: 
Wsparliśmy zajmującą się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz pozostającymi 
w trudnej sytuacji życiowej z innych przyczyn Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Podjęliśmy 
decyzję, by nasze życzenia świąteczne wysyłać na oferowanych przez Fundację kartkach pocztowych. 
Dochód ze sprzedaży kartek Fundacja przeznacza na realizację swych działań statutowych. 

Forma pomocy:
• Zakupiliśmy kartki świąteczne z katalogu Fundacji. Przychód ze sprzedaży kartek pozwoli 

na sfinansowanie podopiecznym Fundacji terapii w ośrodku terapeutyczno-rehabilitacyjnym 
„Dolina Słońca”.

Partnerzy:
• Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

• DKK Edition

Wspieramy fundację 
„Mimo Wszystko” Anny Dymnej
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Akcja i cel: 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to chyba najbardziej znana inicjatywa charytatywna 
w kraju. Dołączają do niej podmioty z całej Polski – dołączyliśmy i my. Postanowiliśmy wesprzeć 
wolontariuszy o wielkim sercu ze Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich. Ich sztab zwrócił się 
do nas z prośbą o przekazanie przedmiotów na prowadzoną przez nich aukcję. Z radością spełniliśmy 
tę prośbę.

Forma pomocy:
• Przekazaliśmy gadżety firmowe i książki na licytację, z której dochód zasili konto WOŚP 

w czasie XXVIII Finału.

Partner:
• SP w Lipkach Wielkich

Gramy z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy
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Akcja i cel: 
W roku szkolnym 2019/2020 Nowa Era po raz kolejny wsparła polskojęzyczne placówki dydaktyczne 
na Ukrainie. Tym razem zestawy naszych podręczników i dodatkowych materiałów edukacyjnych 
trafiły nie tylko do Lwowa, lecz także do mniejszych miejscowości – w sumie do aż czterech placówek. 
Przekazane publikacje w wersji papierowej i multibooki mają wspierać efektywną naukę języka 
polskiego, historii, kultury polskiej, matematyki, przyrody i plastyki. 

Forma pomocy:
• Wyposażyliśmy w komplety podręczników uczniów klas młodszych (1–4) czterech ukraińskich 

szkół, w których polszczyzna jest językiem wykładowym. Były to: Lwowska Ogólnokształcąca 
Szkoła Średnia nr 24 im. Marii Konopnickiej, Lwowska Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 10 
im. Marii Magdaleny, Szkoła Średnia nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach i Zespół Edukacyjny 
im. Jana Pawła II w Strzelczyskach.

Partner:
• Fundacja „Dziedzictwo Kresowe”

Przekazujemy książki 
polskojęzycznym placówkom 
na Ukrainie 



www.nowaera.pl


