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„Tak naprawdę są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć
swoje dzieci: pierwsza to korzenie, a druga – skrzydła”.
Hodding Carter, pisarz

Moi drodzy,
Koniec roku to tradycyjnie czas podsumowań. Mamy za sobą dwanaście miesięcy intensywnej pracy, dzięki której nasze
wydawnictwo utrzymało wiodącą pozycję na rynku wydawnictw edukacyjnych. Ale to nie wszystko.
Z dumą mogę powiedzieć, że – dzięki Wam i Waszej wrażliwości, pasji i zaangażowaniu – zrobiliśmy znacznie więcej.
Jak doskonale wiecie, staramy się być firmą społecznie odpowiedzialną. Inicjujemy i wspieramy projekty mające na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych, stwarzanie uczniom możliwości efektywnego rozwoju, inspirowanie. Bo – jak pięknie
powiedział amerykański pisarz Hodding Carter –„są tylko dwie rzeczy, w które można wyposażyć swoje dzieci: pierwsza
to korzenie, a druga – skrzydła”.
Na kolejnych stronach znajdziecie przegląd najważniejszych działań, które udało nam się razem zrobić w roku 2016.
To wspaniałe, że – mimo ogromu pracy i piętrzących się przed nami wyzwań zawodowych – znajdujemy w sobie siłę
i motywację, aby działać na rzecz potrzebujących. To świadectwo naszej wrażliwości, otwartości i gotowości do niesienia
pomocy. To także wartość, która czyni Nową Erę wyjątkową.
Zapraszam do lektury raportu i jeszcze raz dziękuję Wam za wszystko, co razem zrobiliśmy dla innych!

Magdalena Duszyńska- Walczak
Prezes Zarządu
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ZBIERAMY KSIĄŻKI DLA MAŁYCH PACJENTÓW
AKCJA I CEL:
Kampania społeczna „Zaczytane Biblioteki” miała na celu zebranie książek dla szpitalnych
oddziałów dziecięcych, tak aby w każdym z nich utworzyć biblioteczkę dla małych pacjentów.

FORMY POMOCY:
•
•
•

zebraliśmy 16 kartonów książek dla maluchów, średniaków i nastolatków
pomogliśmy szerzyć ideę czytelnictwa wśród najmłodszych pacjentów
przyczyniliśmy się do utworzenia bibliotek w placówkach medycznych
na terenie całego kraju

PARTNERZY:
Fundacja Zaczytani.org
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WSPIERAMY POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY
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. Z programu korzysta ponad 3,5 miliona osób, w tym 2 miliony dzieci.

FORMY POMOCY:
•
•

zaoferowaliśmy 15% rabatu na wszystkie nasze publikacje
w tym roku zrealizowaliśmy ponad 5500 zamówień, w ramach których rodziny
zakupiły więcej niż 17 500 podręczników i publikacji edukacyjnych

PARTNERZY:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
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PROMUJEMY SPĘDZANIE CZASU Z NAJBLIŻSZYMI
AKCJA I CEL:
Kampania społeczna „Dwie godziny dla Rodziny” zachęca do pogłębiania więzi
międzypokoleniowych i relacji rodzinnych poprzez wspólne, aktywne i wartościowe
spędzanie czasu.

FORMY POMOCY:
•
•

w dniu 13 maja (Międzynarodowy Dzień Rodziny) skróciliśmy dzień pracy
dla wszystkich pracowników Nowej Ery
ogłosiliśmy konkurs fotograficzny „Muzyka łączy pokolenia”

PARTNERZY:
Fundacja „Humanites”
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WYCHOWUJEMY MŁODYCH GLOBTROTERÓW
AKCJA I CEL:
„Szkoła pod Żaglami” to unikatowy program corocznych rejsów na pokładzie żaglowca
„Pogoria” dla gimnazjalistów-wolontariuszy. Celem rejsów jest połączenie nauki z pracą
na pokładzie, poznawaniem świata i kształtowaniem charakterów młodych ludzi.

FORMY POMOCY:
•
•
•

przekazaliśmy komplety podręczników dla tegorocznej załogi
wyposażyliśmy nauczycieli w materiały dydaktyczne
to już piąty rok, w którym wspieramy „Szkołę pod Żaglami” kpt. Krzysztofa
Baranowskiego – wygląda na to, że mamy wspólny kurs!

PARTNERZY:
Fundacja „Szkoła pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego”
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KOMPLETUJEMY WYPRAWKI DLA POTRZEBUJĄCYCH
AKCJA I CEL:
„Tornister pełen uśmiechów” to coroczna akcja, której celem jest zwiększenie szans
edukacyjnych najuboższych uczniów przez dostarczenie im kompletnych wyprawek
na nowy rok szkolny.

FORMY POMOCY:
•
•
•

już po raz czwarty wzięliśmy udział w tej akcji
przekazaliśmy ponad 3 tysiące podręczników do 12 diecezji Caritas w całej Polsce
to kolejne systemowe działanie z naszej strony będące wsparciem dla budżetów rodzin
wielodzietnych

PARTNERZY:
Caritas Polska oraz wydawnictwa skupione w Sekcji Wydawców Edukacyjnych PIK.

NAGRODA:
Nasza regularna aktywność we wspieraniu akcji „Tornister pełen uśmiechów” zaowocowała
trofeum, z którego jesteśmy szczególnie dumni. Gazeta Finansowa nagrodziła nas
w konkursie „Finansista Roku 2015” w kategorii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.
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WSPIERAMY RODAKÓW ZZA WSCHODNIEJ GRANICY
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 i fizyki dla małych rodaków
z Ukrainy (Lwów, Podole, Winnica) i Litwy
wyposażyliśmy Ogólnokształcącą Szkołę Średnią nr 24 im. Marii Konopnickiej
we Lwowie w pomoce dydaktyczne i materiały multimedialne

PARTNERZY:
Fundacja Dziedzictwo Kresowe
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WSPIERAMY DZIECI W UGANDZIE
AKCJA I CEL:
Wszystkie dzieci mają prawo do edukacji i zabawy. Także te z sierocińców w ubogiej Ugandzie.
Postanowiliśmy wesprzeć realizację tego prawa na miejscu.

FORMY POMOCY:
•
•

przekazaliśmy materiały kreatywne i pomoce naukowe polskim
wolontariuszom, którzy wyruszyli do Ugandy, by przez 5 tygodni opiekować
się dziećmi z sierocińca oraz je uczyć
wolontariusze przeprowadzili zajęcia, które dla lokalnych nauczycieli były formą
warsztatu pokazującego, jak efektywnie pracować z dostarczonymi materiałami

RELACJA UCZESTNIKA
Przeprowadziliśmy wiele zajęć, które dały dzieciom ogromną radość, a także pozwoliły
odkryć drzemiący w nich talent. Dzięki materiałom podarowanym przez Nową Erę dzieci
po raz pierwszy miały w rękach plastelinę, z której ulepiły piękne rzeczy. Pierwszy raz w życiu
malowały farbami. Te zajęcia były również formą warsztatu dla nauczycieli, jak efektywnie
pracować z materiałami przywiezionymi przez przyjaciół z Polski. To były dla wszystkich
szczęśliwe chwile, w których mogli zapomnieć o trudach codzienności
− podsumowała Sylwia Mróz-Dwornikowska, jedna z wolontariuszek.
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WALCZYMY O ZDROWIE KASI
AKCJA I CEL:
„Tydzień dla Kasi” był wyjątkową, oddolną akcją mającą na celu zebranie kwoty
umożliwiającej lepsze, efektywniejsze leczenie naszej koleżanki Kasi Napiórkowskiej.

FORMY POMOCY:
•
•
•

zorganizowaliśmy dwie aukcje, na których licytowaliśmy przedmioty, usługi i przywileje
prowadziliśmy tygodniową akcję sprzedaży ciast i kanapek przygotowanych przez
pracowników, zbiórki kuchenne oraz kampanię inFORMYcyjną (plakaty, ulotki)
na terenie całego budynku
przygotowaliśmy „Kiermasz Świąteczny”, z którego cały dochód przeznaczyliśmy
na leczenie Kasi

RELACJA UCZESTNIKA
To była najpiękniejsza i najbardziej spontaniczna akcja, w jakiej brałam udział. Niezwykła
mobilizacja nas wszystkich – pracowników, współpracowników, członków Zarządu
– pozwoliła nam przeprowadzić ogólnofirmowe działania na naprawdę dużą skalę.
W pomoc Kasi „na całego” zaangażował się zarówno oddział warszawski, jak i straszyński.
Efekt: nowa nadzieja dla Kasi… i wielka satysfakcja dla nas! − powiedziała Ewelina Mróz.
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REAGUJEMY NA BIEŻĄCE POTRZEBY
AKCJA I CEL:
W 2016 roku odpowiedzieliśmy pozytywnie na ponad 15 próśb o wsparcie, które
wystosowały do nas dzieci, rodzice, nauczyciele, placówki oświatowe, fundacje i inne
organizacje. Celem była realizacja małych, ale wartościowych inicjatyw, konkursów
i projektów oraz pomoc w skompletowaniu podręczników osobom niezamożnym.

FORMY POMOCY:
•
•

•

przekazaliśmy pojedyncze podręczniki lub komplety podręczników
dla indywidualnych uczniów ze Stargardu Szczecińskiego, Rącznej, Bedlna,
Łomży, Łodzi, Lublina i Warszawy
podarowaliśmy wybrane publikacje potrzebne uczniom z liceum ogólnokształcącego przy Międzynarodowym Misyjnym Chrześcijańskim Kościele w Arad w Rumunii,
dzieciom z Rodzinnego Domu Dziecka w Bielsku Podlaskim, uczniom
z ZSO nr 7 w Łodzi… oraz osobie osadzonej w Areszcie Śledczym w Szczecinie
wsparliśmy rzeczowo oraz organizacyjnie konkursy i wydarzenia prowadzone
przez Fundację „Primus”, Fundację „Dzięki Tobie” oraz Ośrodek Edukacji
Informatycznej w Warszawie
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PROMUJEMY POSTAWY WOLONTARIACKIE
AKCJA I CEL:
W bieżącym roku – w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza – kontynuowaliśmy
promocję postaw wolontariackich, które aktywnie wspieramy od początku istnienia
wydawnictwa.

FORMY POMOCY:
•
•
•

przeprowadziliśmy akcję informacyjną „Pomagaj z Nową Erą” (mailing)
napisaliśmy i rozdystrybuowaliśmy wśród nauczycieli poradnik „Jak stworzyć
Szkolny Klub Wolontariusza”
udostępniliśmy bazę unikalnych materiałów informacyjnych, motywacyjnych
i instruktażowych o wolontariacie

JAK ZAŁOŻYĆ
Szkolny Klub Wolontariatu
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PROSTYCH
KROKÓW
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DZIELIMY SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM
AKCJA I CEL:
Koalicja Prezesi- wolontariusze ma na celu szerzenie idei wolontariatu i propagowanie
społecznej odpowiedzialności wśród liderów biznesu poprzez przekazywanie wiedzy
i doświadczenia. Aktywną członkinią koalicji jest nasza pani prezes
Magdalena Duszyńska-Walczak.

FORMY POMOCY:
•

pani Magdalena Duszyńska-Walczak wzięła udział w programie „Jak Prezes
z Prezesem”, którego celem jest nawiązanie współpracy zaangażowanych
społecznie prezesów z wybitnymi innowatorami społecznymi wspieranymi
przez Fundację Ashoka oraz wymiana doświadczeń pomiędzy nimi. Dzięki
programowi przedstawiciele biznesu stają się aktywnymi uczestnikami procesu
poszukiwania rozwiązań najbardziej palących problemów społecznych w Polsce

PARTNERZY:
Koalicja Prezesi-wolontariusze
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