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284 591  
– do tylu nauczycieli dotarliśmy  

z akcją informacyjną o wolontariacie

942 km 
– tyle przebiegliśmy dla dzieci  

z „Akademii Przyszłości” 

4806
– tyle opowiadań nadesłały 

dzieci na konkurs „Popisz się talentem”
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Rok 2017 był dla Nowej Ery wyjątkowy. Wydawnictwo skończyło 25 lat. W tym czasie z małej, 
rodzinnej firmy przekształciliśmy się w dużą organizację – lidera na rynku rozwiązań edukacyjnych. 
Z satysfakcją myślę o tym Jubileuszu. Przez ćwierć wieku nie tylko stworzyliśmy wiele lubianych 
i docenianych rozwiązań edukacyjnych, ale też konsekwentnie angażowaliśmy się w działania  
o charakterze prospołecznym i wolontariackim. Podobnie było i w tym roku. 

Społecznej odpowiedzialności biznesu nie da się odgórnie zadekretować. Aby firma mogła wspierać  
i inicjować akcje pomocowe, edukacyjne i prospołeczne, potrzebne jest autentyczne osobiste 
zaangażowanie pracowników. Nasza duża aktywność na tym polu to efekt wysiłku całego zespołu 
Nowej Ery. Gdy chodzi o wspólne działanie dla innych – chętnych nigdy u nas nie brakuje. Ten 
entuzjazm ucieszył mnie szczególnie w mijającym roku, który przyniósł poważne zmiany w polskiej 
oświacie. Mimo to – pośród licznych i pilnych obowiązków – pracownicy Nowej Ery znaleźli czas  
i zapał, aby z energią zaangażować się w szereg wartościowych inicjatyw. 

Jak pisał polski poeta i moralista Wacław Potocki: Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, dobry 
człek z dobrych czynów poznawany bywa. Wierzę, że Nowa Era jest takim „dobrym drzewem”, którego 
owoce uczą, inspirują i niosą radość. 

Dziś mam przyjemność zaprezentować raport podsumowujący to, co wspólnie przez ostatnie 
dwanaście miesięcy zrobiliśmy dla innych. Serdecznie zapraszam do jego lektury.

Magdalena Duszyńska-Walczak
Prezes Zarządu

“Dobre drzewo dobrym się 
owocem okrywa,
dobry człek z dobrych czynów 
poznawany bywa.”

Wacław Potocki
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Akcja i cel: 
Ogłosiliśmy ogólnopolski konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem”.  
To zupełnie nowa inicjatywa stworzona od podstaw w Nowej Erze. Jej celem było uwolnienie 
twórczego potencjału dzieci i zachęcenie ich do kreatywnego posługiwania się polszczyzną.  
W organizacji konkursu i opracowaniu jego wyników brali udział pracownicy Nowej Ery oraz magazynu 
dla dzieci „Świerszczyk”. 

Formy pomocy:
• przeprowadziliśmy konkurs „Popisz się talentem”

• opublikowaliśmy książkę pokonkursową „Ukryte światy” zawierającą 25 nagrodzonych opowiadań

• dochód ze sprzedaży książki przekazaliśmy na rzecz „Akademii Przyszłości” wspierającej rozwój 
talentów polskich dzieci

Partnerzy
• „Świerszczyk”

• „Akademia Przyszłości”

Zachęcamy dzieci do rozwijania 
twórczego potencjału
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Owocem konkursu „Popisz się talentem” jest książka „Ukryte światy”, która nie 
tylko zawiera opowiadania laureatów, ale też… zachęca wszystkich czytelników 
do twórczej aktywności!

“Mądra edukacja to taka, która inspiruje, motywuje i dodaje 
skrzydeł. W Nowej Erze wierzymy, że kluczem do takiej 
edukacji jest wyzwalanie dziecięcej kreatywności i zachęcanie 
do działania.”

Magdalena Duszyńska-Walczak, 
Prezes Nowej Ery

“Na konkurs nadeszło 4806 prac. Jego popularność 
potwierdziła, jak bardzo dzieci potrzebują kreatywnych  
wyzwań i jak olbrzymi drzemie w nich potencjał.”

Małgorzata Jankowska,  
inicjatorka konkursu 

Laureaci konkursu „Popisz się talentem 2017”
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Akcja i cel: 
Z okazji 25-lecia wydawnictwa odbyła się jubileuszowa sztafeta Nowej Ery − 60 naszych pracowników 
przebiegło ponad 942 km. Ten wysiłek pomógł w wymierny sposób wesprzeć dzieci, którymi opiekuje 
się „Akademia Przyszłości”. Dzięki wybieganym kilometrom zapewniliśmy 25 uczniom roczne 
wsparcie w nauce przedmiotów, z którymi sobie nie radzą, oraz opiekę wolontariuszy, którzy 
zainspirują dzieci do działania. Podopieczni „Akademii” to mali ludzie z „długą historią”. Teraz, dzięki 
wsparciu ludzi Nowej Ery, mają szansę na przezwyciężenie problemów w nauce i inspirującą edukację. 

Formy pomocy:
• wykupiliśmy 25 indeksów dla potrzebujących dzieci w „Akademii Przyszłości”

• zapewniliśmy dzieciom indywidualną opiekę wolontariusza, który pomoże dziecku odkryć jego 
mocne strony i rozwijać potencjał

Partnerzy
• „Akademia Przyszłości”

Biegniemy po indeksy 
„Akademii Przyszłości”  
dla uczniów w potrzebie
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Akcja i cel: 
Już od siedmiu lat prowadzimy niezwykle popularny konkurs „Projekt z klasą”. Jak dotąd umożliwił on 
realizację ponad 130 uczniowskich projektów edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym odbywa się 
kolejna edycja konkursu. Tym razem twórcy najciekawszych projektów walczą aż o 55 grantów  
o łącznej wartości 60 000 złotych. Nowością jest dopuszczenie w tym roku do konkursu uczniów klas 
4−7 szkół podstawowych. 

Formy pomocy:
• przeprowadzamy konkurs „Projekt z klasą”

• przyznamy 55 grantów pieniężnych, w tym 5 grantów w nowych kategoriach specjalnych 
(Budujemy relacje; Stosujemy nowe technologie; Myślimy nieszablonowo; Działamy z sercem; 
Prezentujemy projekt)

• zapewniamy uczestnikom konkursu całościowe wsparcie metodyczno-merytoryczne poprzez 
dostarczenie wiedzy, materiałów, instrukcji i przykładów projektów edukacyjnych 

Partnerzy
• Ministerstwo Edukacji Narodowej

• Ministerstwo Cyfryzacji 
• Uniwersytet Warszawski

• Uniwersytet Jagielloński

• Politechnika Warszawska

Projektujemy sukcesy 
edukacyjne uczniów
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Akcja i cel: 
„Karta dużej rodziny” to wieloletni projekt polegający na współpracy rządu, instytucji i firm.  
Jego celem jest zapewnienie rodzinom wielodzietnym dostępu do ważnych dla nich produktów 
i usług po niższych cenach. Do tej pory wydano 1,74 mln kart dla 373 000 rodzin wielodzietnych. 
Nowa Era uczestniczy w projekcie od pierwszego roku jego funkcjonowania, ułatwiając rodzinom 
zakup najwyższej jakości materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. 

Formy pomocy:
• zaoferowaliśmy 15% rabatu na wszystkie nasze publikacje

• w 2017 roku zrealizowaliśmy 4544 zamówienia, w ramach których rodziny zakupiły  
18 432 egzemplarze podręczników i publikacji edukacyjnych 

Partnerzy
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Wspieramy posiadaczy  
„Karty Dużej Rodziny”
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Akcja i cel: 
Jego Kampania społeczna „Dwie godziny dla rodziny” zachęca do pogłębiania więzi 
międzypokoleniowych i relacji rodzinnych poprzez wspólne, aktywne i wartościowe spędzanie czasu. 

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

Nowej Ery

• ogłosiliśmy konkurs „Gotowanie na rodzinnym planie” zachęcający rodziny do wspólnego 
przygotowania ulubionych potraw i zaprezentowania ich pozostałym pracownikom; zwycięzcy 
otrzymali bony na zakupy w IKEA

Partnerzy
• Fundacja „Humanites”

Promujemy spędzanie czasu  
z najbliższymi
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Akcja i cel: 
Od lat włączamy się jako partner edukacyjny programu w działania oświatowe związane ze 
Światowym Dniem Godności. Hasłem przyświecającym tegorocznym obchodom Dnia Godności 
było „Różni, ale równi”, zaś tematyka warsztatów obejmowała hejt, mowę nienawiści i sposoby 
przeciwdziałania tym zjawiskom – zarówno na terenie placówki oświatowej, jak i w internecie. 

Formy pomocy:
• aktywnie wspieraliśmy wydarzenia towarzyszące Światowemu Dniowi Godności, informując 

współpracujące z nami szkoły o podejmowanych działaniach

• umożliwiliśmy placówkom pobranie kompletu materiałów wspierających zorganizowanie 
szkoleń i warsztatów dotyczących praw i godności dzieci i młodzieży; materiały te instruują 
nauczycieli, jak rozmawiać z młodzieżą dotkniętą mową nienawiści, i są stale dostępne na 
naszej stronie WWW

Partnerzy
• „Global Dignity Poland”

• „Fundacja Świadomego Rozwoju”

Współorganizujemy Światowy 
Dzień Godności w Polsce
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Akcja i cel: 
Aleksandra Suzik to 17-letnia pasjonatka, która prowadzi badania nad lekiem na malarię uzyskiwanym 
z… cebuli. Przy naszym wsparciu Aleksandra wyjechała na staż naukowo-wolontariacki do Ghany, gdzie 
kontynuowała swe badania, a w wolnych chwilach uczyła dzieci z lokalnych społeczności o polskiej 
historii, tradycji i zwyczajach. Jej żywe, pełne pasji zajęcia były uwielbiane przez małych Afrykańczyków!

Formy pomocy:
• dofinansowaliśmy wyjazd

• przekazaliśmy materiały edukacyjne umożliwiające prowadzenie zajęć z dziećmi z lokalnych 
wspólnot 

Wysyłamy młodą wolontariuszkę 
na misję naukową
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Akcja i cel: 
„Tornister pełen uśmiechów” to coroczna ogólnopolska akcja, której celem jest zwiększenie szans 
edukacyjnych najuboższych uczniów przez dostarczenie im kompletnych wyprawek na nowy rok 
szkolny. Możliwość równego startu to istotny czynnik budujący pewność siebie i motywację tych 
uczniów. W dotychczasowych edycjach akcji przekazaliśmy potrzebującym dzieciom ponad  
33 tysiące publikacji. W roku bieżącym beneficjentami akcji zostało około 50 000 uczniów  
z całego kraju, którzy otrzymali pełne wyprawki szkolne. Materiały dostarczone przez Nową Erę 
trafiły do dzieci z Przemyśla i okolic. 

Formy pomocy:
• przekazaliśmy przemyskiemu Caritasowi materiały edukacyjne, które ubarwią i urozmaicą 

proces edukacyjny podopiecznych

Partnerzy
• Caritas Polska 

Zwiększamy szanse edukacyjne 
dzieci na progu nowego roku 
szkolnego
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Akcja i cel: 
Wsparliśmy Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zajmującą się pomocą dorosłym osobom 
niepełnosprawnym intelektualnie, podejmując decyzję o skorzystaniu z oferty kartek świątecznych.

Formy pomocy:
• zakupiliśmy kartki świąteczne dystrybuowane przez DKK Edition, z których dochód zasilał 

konto Fundacji „Mimo Wszystko”; przychód ze sprzedaży kartek pozwolił na sfinansowanie 
podopiecznym fundacji kilkuset godzin terapii w ośrodku terapeutyczno-rehabilitacyjnym  
„Dolina słońca”

Partnerzy
• Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

• DKK Edition

Umożliwiamy terapię 
podopiecznym Anny Dymnej
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Akcja i cel: 
W bieżącym roku – w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – kontynuowaliśmy promocję 
postaw wolontariackich, które aktywnie wspieramy od początku istnienia wydawnictwa.

Formy pomocy:
• przygotowaliśmy i udostępniliśmy na naszych serwerach bazę wyjątkowych materiałów 

informacyjnych, motywacyjnych i instruktażowych o wolontariacie, które zachęcają do tworzenia 
w szkole kół wolontariackich; z informacją o materiałach dotarliśmy bezpośrednio  
do 284 591 nauczycieli

• aktywnie promowaliśmy wiedzę o wolontariacie, zachęcając uczniów i nauczycieli do podjęcia 
takich działań

Promujemy postawy 
wolontariackie
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Akcja i cel: 
Koalicja „Prezesi-wolontariusze” ma na celu szerzenie idei wolontariatu oraz propagowanie wiedzy 
i doświadczeń z tej dziedziny wśród osób zarządzających firmami i przedsiębiorstwami. Aktywną 
członkinią Koalicji jest nasza pani prezes Magdalena Duszyńska-Walczak. 

Formy pomocy:
• pani prezes zaangażowała się w działanie kapituły konkursu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, 

będąc jednym z jurorów wyłaniających kandydatów, a potem laureatów tego honorowego 
wyróżnienia; nagrody wręczone zostały w grudniu 2017 roku, podczas V Konferencji Koalicji 
„Prezesi-wolontariusze”; otrzymały je osoby, które – w ocenie jury − w ciągu ostatnich dwóch lat 
szczególnie aktywnie angażowały się w wolontariat, przekazując swoją wiedzę i umiejętności innym

Partnerzy
• Koalicja „Prezesi-wolontariusze”

Dzielimy się wiedzą  
i doświadczeniem 
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Akcja i cel: 
Razem z Fundacją „Dziedzictwo Kresowe” od kilku lat zaopatrujemy młodych Polaków mieszkających 
poza granicami kraju w publikacje edukacyjne, aby umożliwić im utrzymanie kontaktu z ojczyzną  
i kształcenie w języku polskim. Podobnie było także w tym roku.

Formy pomocy:
• przekazaliśmy podręczniki do języka polskiego dla klas 3 i 6 szkoły podstawowej; skorzystają  

z nich uczniowie polskich szkół z Ukrainy (Lwów, Podole, Winnica) 

Partnerzy
• Fundacja „Dziedzictwo Kresowe”

Wspieramy rodaków zza 
wschodniej granicy  
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Akcja i cel: 
Jak co roku, również w 2017 roku nie pozostaliśmy obojętni na pojedyncze prośby o wsparcie od 
dzieci, rodziców, nauczycieli, placówek oświatowych, fundacji i innych organizacji. Celem wsparcia była 
pomoc w realizacji małych, ale wartościowych inicjatyw, konkursów i projektów oraz pomoc  
w skompletowaniu podręczników osobom niezamożnym.

Formy pomocy:
• przekazaliśmy podręcz niki lub komplety podręczników: podopiecznym Fundacji „Arka” z Męckiej 

Woli; Zakładowi Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego Wydziału Polonistyki 
Uniwersytetu Warszawskiego; indywidualnym osobom potrzebującym z Płocka i Gdańska 

• podarowaliśmy wybrane publikacje: organizatorom XXII Krajowej Konferencji Diagnostyki 
Edukacyjnej (Kraków); organizatorom VI Czesko-Polsko-Słowackich zawodów matematycznych 
juniorów (Szczyrk); organizatorom VII Międzyszkolnego Konkursu „Odpowiednie dać rzeczy słowo” 
(Wrocław)

• wsparliśmy rzeczowo oraz organizacyjnie konkursy i wydarzenia prowadzone przez: Szkolne Koło 
Caritas w Polanowie (aukcja charytatywna na rzecz 11-letniej Klaudii); Bibliotekę Szkolną w Nieliszu 
(konkursy czytelnicze); Gimnazjum w Skawinie (konkurs przyrodniczo-matematyczny)

Reagujemy na bieżące potrzeby
  



18

Akcja i cel: 
Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej ze Skierniewic od lat organizuje konkurs plastyczny 
dla swych podopiecznych. Zabawny temat konkursu („Dzieci kochają słonie, słonie kochają dzieci”) 
sprawia, że mali pacjenci mogą choć na jakiś czas zapomnieć o swym cierpieniu i twórczo spędzić 
czas w domu. W tym roku wsparliśmy organizację konkursu nagrodami rzeczowymi. 

Formy pomocy:
• przekazaliśmy nagrody książkowe dla uczestników i finalistów konkursu

• przekazaliśmy środki finansowe umożliwiające zorganizowanie gali wręczenia nagród laureatom 
konkursu

Partnerzy
• Stowarzyszenie Hospicjum im. Anny Olszewskiej

Otaczamy opieką hospicjum
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Akcja i cel: 
„Szkoła Zabawowa” to inicjatywa trójki licealistów ze Stargardu. Prowadzą oni zajęcia pozaszkolne dla 
dzieci z lokalnych szkół podstawowych polegające na poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy nabytej  
w szkole. Ta wspaniała, oddolna i spontaniczna inicjatywa młodych ludzi natychmiast zyskała nasze 
wsparcie.  

Formy pomocy:
• przekazaliśmy „Szkole Zabawowej” wybrane podręczniki, materiały dydaktyczne i pomoce 

edukacyjne odpowiadające indywidualnym potrzebom podopiecznych „Szkoły” 

Partnerzy
• Stowarzyszenie „Szkoła Zabawowa”

Pomagamy „Szkole Zabawowej” 
w realizacji zajęć




