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„Jakże monotonne byłyby
odgłosy lasu, gdyby prawo
do śpiewania miało tylko
dziesięć najzdolniejszych
ptaków”.
Arnold Bennett

W wydawnictwie Nowa Era wierzymy, że każdy człowiek jest wyjątkowy. Każdy ma zdolności
i predyspozycje, które należy dostrzec. Pasje i marzenia czekające na realizację. Mocne strony
warte rozwijania. Wiele tych „mocnych stron” wspieramy, odpowiednio konstruując tworzone
przez nas materiały i rozwiązania edukacyjne. Część zaś wymaga wsparcia dodatkowego.
Dlatego właśnie z radością i zapałem angażujemy się w działania z dziedziny społecznej
odpowiedzialności biznesu. Konsekwentnie inicjujemy lub wspieramy akcje o charakterze
prospołecznym i wolontariackim. Cieszy nas, gdy uczestnicy tych akcji idą śmiało naprzód
ku własnym marzeniom, celom i sukcesom. Staramy się robić wszystko, aby ich w tym wspierać.
Brytyjski pisarz Arnold Bennett powiedział: „Jakże monotonne byłyby odgłosy lasu, gdyby prawo do
śpiewania miało tylko dziesięć najzdolniejszych ptaków”. Tak samo jak głos każdego ptaka w lesie
jest unikalny, tak też każdy uczeń nosi wyjątkowy potencjał. Wszystkie nasze działania z dziedziny
CSR nakierowane są na to, aby owe potencjały i talenty wychwytywać, wzmacniać i rozwijać
– nie tylko w najzdolniejszych dzieciach, ale w każdym bez wyjątku. Dlatego nasze programy i akcje
są tak zróżnicowane. Odzwierciedlają one różnorodność i wszechstronność talentów naszych
beneficjentów, różnorodność ich światów, marzeń i celów. Liczymy, że działania te pomogą im dalej
wzrastać, kształtować swoją osobowość, odnajdować własną drogę, a w przyszłości – w pełni
rozwinąć skrzydła.
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
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Po raz drugi budzimy
literackie talenty
Akcja i cel:
„Popisz się talentem” to ogólnopolski konkurs literacki dla uczniów szkół podstawowych. W 2018
roku przeprowadziliśmy jego drugą edycję, która cieszyła się równie wielkim zainteresowaniem,
jak pierwsza. Celem konkursu było wyzwolenie twórczego potencjału dzieci i zachęcenie ich do
kreatywnego posługiwania się językiem. W organizacji przedsięwzięcia brali udział pracownicy
Nowej Ery oraz magazynu dla dzieci „Świerszczyk”.

Formy pomocy:

•
•
•

przeprowadziliśmy konkurs „Popisz się talentem”, na który nadesłano 3832 prace
opublikowaliśmy profesjonalnie zredagowaną i zilustrowaną książkę pokonkursową
„Tajemnicza wyprawa” zawierającą 30 nagrodzonych opowiadań
cały dochód ze sprzedaży książki zostanie przekazany na cele charytatywne związane
ze wspieraniem rozwoju talentów polskich dzieci

Patron honorowy:

•

Rzecznik Praw Dziecka

Patroni medialni:

•
•

Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”
Qlturka.pl
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„Tak różnorodny przegląd dziecięcych propozycji literackich
to wspaniała prognoza na przyszłość dla nas, dorosłych.
Wątpiących w talenty naszych dzieci z pewnością uspokoi,
a wspierających utwierdzi w przekonaniu, że to, co robią, robią
naprawdę dobrze.”

Owocem konkursu „Popisz się talentem” 2018 jest książka „Tajemnicza
wyprawa”, która zaprasza czytelników w niezwykłą wędrówkę po Polsce
widzianej oczami dzieci.

Małgorzata Węgrzecka,
redaktor naczelna magazynu
dla dzieci „Świerszczyk”

„Opowiadania nadesłane przez dzieci zachwyciły nas
barwnością, sprawnością językową i szeroką wiedzą na temat
małych ojczyzn. To prawdziwy wysyp literackich talentów.
Jesteśmy zachwyceni, że dzieci zaufały nam i podzieliły się
z nami swą kreatywnością.”
Rafał Witek,
pisarz

„Wzięłam udział w tym konkursie, ponieważ lubię język polski
i lubię wypowiadać się o tym, co myślę, co mnie ciekawi.
Ten konkurs dał mi taką możliwość.”
Klaudia Krzywoń,
Kraków, klasa 7,
uczestniczka konkursu
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Promujemy pracę metodą
projektu… i świętujemy
niepodległość
Akcja i cel:
„Projekt z klasą” to popularny konkurs na najlepszy projekt edukacyjny. W ciągu ośmiu
dotychczasowych edycji umożliwił on realizację ponad 200 uczniowskich projektów. W bieżącym
roku szkolnym odbywa się IX edycja konkursu. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości pojawiła się nowa, jubileuszowa kategoria specjalna: Świętujemy niepodległość.
Uczniowie klas 4–8 szkół podstawowych i wszystkich typów szkół ponadpodstawowych walczą
więc aż o 56 grantów o łącznej wartości 62 000 zł. Zwycięzców poznamy 15 stycznia 2019 roku!

Formy pomocy:

•
•
•
•

przeprowadziliśmy VIII edycję i rozpoczęliśmy IX edycję konkursu „Projekt z klasą”
zwycięzcy VIII edycji otrzymali 55 grantów pieniężnych o łącznej wartości 60 000 zł na realizację
swych projektów
w trakcie IX edycji przyznamy 56 grantów pieniężnych, w tym 6 grantów w kategoriach specjalnych
(Budujemy relacje; Stosujemy nowe technologie; Myślimy nieszablonowo; Działamy z sercem;
Prezentujemy projekt; Świętujemy niepodległość)
zapewniamy uczestnikom konkursu całościowe wsparcie metodyczno-merytoryczne poprzez
dostarczenie wiedzy, materiałów, instrukcji i przykładów projektów edukacyjnych

Patroni honorowi:

•
•

Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Cyfryzacji

•
•
•

Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Jagielloński
Politechnika Warszawska
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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 systemu ulg oraz zniżek Karty Dużej Rodziny korzysta obecnie 451 700
rodzin wielodzietnych (dane na wrzesień 2018). 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 2018 roku zrealizowaliśmy 7102 zamówienia, w ramach których rodziny zakupiły
33 631 egzemplarzy podręczników i publikacji edukacyjnych

Partner:

•

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
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Współtworzymy Fundację
Powszechnego Czytania
Akcja i cel:
Fundacja Powszechnego Czytania to organizacja non profit powołana w 2018 roku przez wiodące
polskie wydawnictwa i organizacje zainteresowane aktywnym propagowaniem czytelnictwa.
Jej misją jest upowszechnianie czytania jako sposobu na niwelowanie różnic związanych ze
statusem, pogłębianie porozumienia społecznego, dotarcie z ideą czytania do rodzin, w których
rodzice i dzieci na co dzień nie czytają w ogóle.

Formy pomocy:

•
•

wzięliśmy udział w pracach założycielskich Fundacji i opracowaniu pierwszych projektów,
które ruszą w 2019 roku
mamy wkład finansowy w przedsięwzięcie jako jeden z 18 kluczowych fundatorów

Partner:

•

Fundacja Powszechnego Czytania
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Pomagamy polskiej sekcji IBBY
docenić książkę roku 2018
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 książki wartościowej pod względem literackim, plastycznym i edytorskim,
przyczynianie się do rozwoju literatury dla młodych oraz promocję wartościowej artystycznie książki
dla młodych.

Forma pomocy:

•

przekazaliśmy grant umożliwiający realizację konkursu Książka Roku IBBY 2018
i ufundowaliśmy nagrody dla jej autorów

Partner:

•

PS IBBY
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Inspirujemy wychowanków
Akademii Przyszłości
Akcja i cel:
Podopieczni Akademii Przyszłości to mali ludzie z „długą historią”. Na co dzień ciężko pracują,
aby pokonać przeszkody, które życie rzuciło im pod nogi: uczą się, nadrabiają zaległości, rozwijają
swój potencjał. Mają w sobie mnóstwo radości życia i talenty, które koniecznie trzeba odkryć.
Tym właśnie zajmuje się Akademia Przyszłości, a my z dumą ją w tym wspieramy.

Formy pomocy:

•

zorganizowaliśmy „Dzień w fotelu prezesa” – edukacyjną wizytę wychowanków Akademii
Przyszłości w siedzibie Nowej Ery; dzieciaki odbyły inspirujące spotkanie z panią prezes
Magdaleną Duszyńską-Walczak, dowiedziały się, jak funkcjonuje duża firma, zwiedziły siedzibę
wydawnictwa i redakcję legendarnego „Świerszczyka”; był też nieodzowny poczęstunek
i profesjonalna sesja zdjęciowa

Partner:

•

Akademia Przyszłości
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Zobaczcie, jak wyglądał
„Dzień w fotelu prezesa”.
Działo się dużo, a uśmiechy
dzieci towarzyszą nam
do dziś!
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Biegniemy dla innych
Akcja i cel:
Gdy w grę wchodzi bieganie, zawsze jesteśmy gotowi do akcji. W tym roku dwie drużyny Nowej Ery
wzięły udział w „Poland Business Run”. Misją organizującej go Fundacji jest aktywizacja osób z
niepełnosprawnościami narządu ruchu, upowszechnianie wiedzy na temat ich dolegliwości oraz
zmienianie postrzegania osób z wyżej wymienionymi problemami i niwelowanie barier społecznych.
Fundacja pomaga także osobom zagrożonym amputacją.

Forma pomocy:

•

razem z innymi wybiegaliśmy ponad 350 000 zł dla podopiecznych Fundacji „Stanąć na nogi”

Partnerzy:

•
•

Fundacja „Stanąć na nogi”
Poland Business Run
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Dzielimy się wiedzą
i doświadczeniem
z organizacjami NGO
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 2018 roku, podczas konferencji „Wolontariat
kompetencji w nowoczesnej filantropii”, poświęconej pozyskiwaniu środków na rzecz organizacji
oraz kształtowaniu współpracy biznesu i organizacji pozarządowych (NGO).

Partner:

•

Koalicja „Prezesi-wolontariusze”

12

Działamy ramię w ramię
z Fundacją Integracja
Akcja i cel:
Fundacja Integracja od 25 lat zmienia świadomość społeczną, zwiększa dostępność architektoniczną
i cyfrową, edukuje, wspiera rynek pracy, dostarcza informacji i integruje osoby z różnymi
niepełnosprawnościami. Ważną dziedziną działalności Fundacji jest także opracowywanie
modelowych rozwiązań systemowych dla osób z niepełnosprawnością. Z radością wspieramy
działania Fundacji, bo przecież osoby niepełnosprawne również zasługują na to, aby rozwijać swoje
talenty i potencjały. A mają ich nie mniej niż pozostała część społeczeństwa.

Forma pomocy:

•

uczestniczyliśmy w przygotowaniu Wielkiej Gali Integracji – największego w Polsce wydarzenia
w środowisku osób z niepełnosprawnością, organizowanego z okazji Światowego Dnia
Osób Niepełnosprawnych. Gala zgromadziła ponad 3000 uczestników z różnymi rodzajami
niepełnosprawności, a także osoby publiczne, polityków, przedstawicieli mediów, instytucji i firm
angażujących się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnością

Partner:

•

Fundacja Integracja
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Zwiększamy szanse edukacyjne
dzieci na progu nowego roku
szkolnego
Akcja i cel:
„Tornister pełen uśmiechów” to coroczna ogólnopolska akcja, której celem jest zwiększenie szans
edukacyjnych najuboższych uczniów przez dostarczenie im publikacji edukacyjnych i dodatkowych
materiałów dydaktycznych. Możliwość równego startu to istotny czynnik budujący pewność siebie
i motywację tych uczniów. W dotychczasowych edycjach akcji przekazaliśmy potrzebującym dzieciom
ponad 33 000 publikacji.

Forma pomocy:

•

przekazaliśmy przemyskiemu Caritasowi materiały edukacyjne, które ubarwią i urozmaicą proces
edukacyjny podopiecznych

Partner:

•

Caritas Polska
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Zachęcamy do spędzania
czasu z najbliższymi
Akcja i cel:
Kampania społeczna „Dwie godziny dla rodziny” przypomina o tym, jak ważne jest pogłębianie
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 „Gry i zabawy pokoleniowe” zachęcający rodziny do aktywnego spędzenia
czasu, a przy okazji – podzielenia się wspomnieniami, anegdotami i przepisami na dobrą
zabawę; zwycięzcy otrzymali bony na rodzinne zakupy w księgarniach sieci EMPiK

Partner:

•

Fundacja „Humanites”
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Promujemy postawy
wolontariackie
Akcja i cel:
Nowa Era od początku swego istnienia wspiera wolontariat i wolontariuszy. Chętnie angażujemy się
w istniejące inicjatywy oraz powołujemy swoje własne. Bo dobro to taka rzecz, która się mnoży, jeśli
się ją dzieli.

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
aktywnie promowaliśmy wiedzę o wolontariacie, zachęcając uczniów i nauczycieli do podjęcia
takich działań
oferowane przez nas materiały zostały pobrane z naszych serwerów ponad 4500 razy
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Wspieramy Światowy Dzień
Godności w Polsce
Akcja i cel:
Nowa Era jest partnerem edukacyjnym programu Światowy Dzień Godności w Polsce. Od lat
włączamy się aktywnie w działania propagujące tematykę poszczególnych edycji programu.
Hasłem przyświecającym obchodom Dnia Godności w 2018 roku było „Empatia wychodzi na
dobre”. Uczestnicy warsztatów analizowali, czym jest empatia, jak się można jej nauczyć i dlaczego
jej rola w codziennym życiu jest tak wielka.

Formy pomocy:

•
•
•

aktywnie wspieraliśmy wydarzenia towarzyszące Światowemu Dniowi Godności, którego
inauguracja przypadła w tym roku na dzień 17 października
informowaliśmy współpracujące z nami szkoły o podejmowanych działaniach
umożliwiliśmy placówkom pobranie kompletu materiałów wspierających zorganizowanie
szkoleń i warsztatów dotyczących empatii

Patronat honorowy:

•
•

Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Obywatelskich

Partnerzy:

•
•

„Global Dignity Poland”
„Fundacja Świadomego Rozwoju”
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Przekazujemy książki rodakom
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.

Forma pomocy:

•

przekazaliśmy Szkole Średniej nr 24 i Szkole Ogólnokształcącej nr 10 we Lwowie
1070 podręczników

Partner:

•

Fundacja „Dziedzictwo Kresowe”
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Wspieramy fundację
„Mimo Wszystko” Anny Dymnej
Akcja i cel:
Wsparliśmy Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” zajmującą się pomocą dorosłym osobom
niepełnosprawnym intelektualnie, podejmując decyzję o tym, by nasze życzenia świąteczne wysyłać
na dostarczonych przez Fundację kartkach pocztowych. Dochód ze sprzedaży kartek Fundacja
przeznacza na wsparcie swych działań statutowych.

Forma pomocy:

•

zakupiliśmy kartki świąteczne stworzone przez podopieczną Fundacji, panią Urszulę Woźniak;
przychód ze sprzedaży kartek pozwoli na sfinansowanie podopiecznym Fundacji terapii w ośrodku
terapeutyczno-rehabilitacyjnym „Dolina słońca”

Partnerzy:

•
•

Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”
DKK Edition

19

Kolorujemy święta dzieciakom
z domów dziecka
Akcja i cel:
Gdy dowiedzieliśmy się, że Dom Dziecka nr 16 w Warszawie oraz Gdańskie Domy dla Dzieci
zrzeszające w sumie 6 placówek potrzebują nowych kredek, od razu ruszyliśmy do akcji. Przecież
to jasne, że dla twórczych, pełnych wyobraźni dzieci kredki są wręcz artykułem pierwszej potrzeby!
To magiczne, niczym nie dające się zastąpić przybory, które otwierają przed najmłodszymi bramy
do świata marzeń, wyobraźni i przygód.

Forma pomocy:

•

Ogłosiliśmy wielką, przedświąteczną zbiórkę kredek we wszystkich pięciu lokalizacjach Nowej Ery.
W trakcie błyskawicznej akcji zebraliśmy kilkanaście kilogramów nowiutkich kredek ołówkowych,
świecowych i pastelowych. Wszystko przebiegało tak szybko, że nie zdążyliśmy nawet policzyć
dokładnej ilości opakowań z kredkami – chcieliśmy je dostarczyć do adresatów przed Świętami.
Jedno jest jednak pewne: zadbaliśmy o to, aby każde dziecko z Domów Dziecka objętych pomocą
mogło pokolorować swój świat po swojemu!
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