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Rok 2022 był niełatwy. Agresja Rosji na Ukrainę skonfrontowała nas z sytuacją 

wymagającą jasnego określenia swoich postaw, stosunku do drugiego człowieka, 

gotowości do niesienia pomocy. Gdy bieżące wydarzenia stają się trudne 

i przytłaczające, warto sięgnąć po słowa, które pozwolą nam odnaleźć dystans, 

uporządkować myśli, umocnić się w najważniejszych dla nas wartościach.

Znam zespół Nowej Ery i spodziewałam się, że sytuacja za wschodnią granicą 

nie pozostawi nas obojętnymi. Jednak skala ofiarności, bezinteresowności 

i gotowości do natychmiastowego działania, jaką zademonstrowali pracownicy 

na wszystkich szczeblach firmy, przewyższyła moje najśmielsze marzenia. 

Ten raport, w którym są opisane nasze działania z dziedziny społecznej 

odpowiedzialności biznesu w 2022 roku, wyraźnie to pokazuje. Zdominowały go inicjatywy pomocowe na rzecz 

ukraińskich uchodźców. Niesamowita jest w tym różnorodność, pomysłowość i celność. Udała nam się rzecz 

niebywała – nie tylko zareagowaliśmy na bieżące potrzeby ludności ukraińskiej, uruchamiając zupełnie nowe 

akcje, lecz także wpisaliśmy owe potrzeby w akcje już istniejące, cykliczne, o długoletniej tradycji. Ta nasza 

elastyczność i kreatywność w dostosowywaniu pomocy do zmieniających się potrzeb i grup beneficjentów to 

moja wielka tegoroczna duma.

Pomagając ukraińskim uchodźcom, skupiliśmy się w naturalny sposób na dziedzinach, w których jesteśmy 

najsilniejsi, czyli na edukacji i wychowaniu. Ogromna rzesza dzieci, która trafiła do polskich placówek 

edukacyjnych w niemal każdej części kraju, postawiła przed ich nauczycielami i dyrektorami nowe, 

niespodziewane wyzwania. Dzięki stałemu kontaktowi z przedszkolami, szkołami i ośrodkami, w których 

przebywali ukraińscy uczniowie, udało nam się szybko zdefiniować skalę i charakter ich potrzeb edukacyjnych. 

Odpowiedzieliśmy na nie w sposób przemyślany i systemowy – dzięki zaangażowaniu wszystkich redakcji 

i działów wydawnictwa, a także naszych stałych współpracowników i ekspertów. Hasło, które pojawiło się 

w wydawnictwie zaraz na początku wojny, brzmiało „Sercem z Ukrainą”. Zdefiniowało nasze spojrzenie na 

sytuację i charakter udzielanej pomocy – byliśmy nie tylko profesjonalni, lecz także serdeczni i empatyczni. 

Bardzo za to dziękuję wszystkim pracownikom Nowej Ery.

Proszę, zapoznajcie się z niniejszym raportem CSR – dobrze wiedzieć i przypomnieć sobie, jaką masę 

dobra można uczynić, działając wspólnie w obronie kluczowych i niezbywalnych dla nas wartości, takich jak 

wolność, wrażliwość na krzywdę czy prawo do edukacji oraz rozwoju dla każdego dziecka.

 Magdalena Duszyńska-Walczak  

Prezes Zarządu

Ludzie rodzą się jeden 
dla drugiego
Marek Aureliusz
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Dlaczego działam dla innych? 
Co to dla mnie znaczy? 
Dlaczego to jest ważne?   
Te trzy pytania zadaliśmy naszym pracownikom, którzy w 2022 
roku brali udział w działaniach pro publico bono, inicjowali je lub 
organizowali. Z przyjemnością publikujemy tu ich odpowiedzi, bo 
przecież nic tak nie inspiruje i nie zachęca do działania, jak przykład 
z biurka obok! 

Dlaczego pomaganie innym jest tak ważne? Bo to 
świadczy o naszym człowieczeństwie. Zawsze mówię, 
że całego świata nie da się zmienić, ale wystarczy 
zmienić jedną małą rzecz, która jest całym światem 
dla drugiego człowieka. Dlatego od marca ubiegłego 
roku zaangażowałam się w pomoc niesioną 
mieszkańcom Ukrainy. Razem z przyjaciółmi nadal 
organizujemy konwoje do Ukrainy, bo właśnie teraz, 
kiedy temat wojny już nie budzi takich emocji, pomoc 
tam jest szczególnie potrzebna.

Monika Ekert 
(współpracownik NE) 

Nie potrafię nie działać, kiedy widzę, że ktoś jest 
w potrzebie. Dopóki mam możliwość i energię, aby 
pomagać, będę to robić. Nigdy się nie zastanawiałam, 
czy warto, czy tak należy. Pomaganie jest jedną 
z wartości, jakie przekazali nam dziadkowie, a potem 
rodzice. Tak po prostu było, jest i zapewne będzie w moim 
domu. W pomoc obywatelom Ukrainy zaangażowałam 
się zarówno w ramach działań wewnętrznych w firmie, 
jak i prywatnie. W tym przypadku nie chciałam rozdzielać 
życia zawodowego od prywatnego. To ważne, aby 
samemu dawać przykład, gdy się zachęca innych 
do pomagania.

Olga Domańska 
(HR i komunikacja wewnętrzna) 
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Akcja i cel: 
Gdy 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, a do Polski zaczęła przybywać olbrzymia 
liczba uchodźców – w tym dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – stało się jasne, że sytuacja 
w przedszkolach i szkołach będzie wymagać pilnych działań pomocowych. Nowa Era zareagowała 
w zasadzie natychmiast. Zaoferowaliśmy zarówno wsparcie materialno-organizacyjne dla uchodźców, 
jak i kompleksowy program wsparcia dla przedszkoli i szkół, do których dołączyły dzieci z Ukrainy. 
Zrobiliśmy to, bo wierzymy, że każdy ma prawo do równego dostępu do edukacji oraz pełnego rozwoju 
drzemiącego w nim potencjału, a proces włączania ukraińskich dzieci w pracę przedszkoli 
i szkół powinien odbywać się płynnie i nie zakłócać toku nauki. Naszą pomoc dla wszystkich 
uczestników procesu dydaktycznego oparliśmy na pięciu filarach wynikających z naszej wieloletniej 
wiedzy i doświadczenia. Owe filary to:

Integracja: 
• pomysły i inicjatywy 

ułatwiające integrację 
ukraińskich dzieci 
w polskich placówkach 
oświatowych

• rozwiązania mające na celu 
jak najpłynniejsze włączanie 
przybyszów w pracę grup 
i klas, zaangażowanie ich 
w życie przedszkola, szkoły 
i społeczności lokalnych

• dzielenie się z nauczycielami 
wiedzą ułatwiającą pracę 
w nowej sytuacji.

Komunikacja: 
• ułatwienie wzajemnego 

porozumienia i współpracy

• materiały i rozwiązania, 
które ułatwiają codzienną 
komunikację językową 
między dziećmi 
z Ukrainy a ich nowymi 
nauczycielami i rówieśnikami

• promocja wzajemnego 
zrozumienia jako warunek 
efektywnej współpracy 
i edukacji.

Materiały 
edukacyjne: 

• materiały i narzędzia 
do codziennej nauki

• treści, które mogą 
być wykorzystywane 
w pracy z oddziałami 
przygotowawczymi oraz 
grupami, w których uczą się 
dzieci ukraińskie

• dostęp do ukraińskich 
materiałów edukacyjnych 
i szkół działających online 
– tak aby dzieci ukraińskie 
mogły kontynuować edukację 
w ukraińskim systemie 
oświaty oraz zachować 
kontakt z ojczystym językiem 
i kulturą.

Wsparcie 
psychologiczne: 

• artykuły i webinaria 
psychologiczne, które 
pomagają pokonać trudności 
i mierzyć się z bieżącą 
sytuacją

• troska o dzieci ukraińskie, 
ich rodziców i nauczycieli, 
a także osoby sprawujące 
opiekę i pracujące z dziećmi 
ukraińskimi w Polsce

• wsparcie dla dzieci polskich, 
które także potrzebują 
tłumaczenia i wspólnego 
przepracowania bieżących 
wydarzeń.

Organizacja: 
• aktualności formalno- 

-prawne przekazane 
w jasny sposób

• objaśnianie wymogów 
regulujących status 
ukraińskich dzieci 
w polskich placówkach 
oświatowych

• informacje o nowych 
pojawiających się ustawach, 
rozporządzeniach i ważnych 
informacjach / źródła aktów 
prawnych.

Jesteśmy sercem z Ukrainą! 
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FORMY POMOCY – działania 
zewnętrzne:
• Darowizny – przekazaliśmy ponad 10 000 egzemplarzy naszych „papierowych” publikacji 

placówkom przyjmującym dzieci z Ukrainy.

• Strona „Sercem z Ukrainą” – zbiór darmowych materiałów dydaktycznych, narzędzi 
i rozwiązań zapewniających kompleksowe wsparcie edukacyjne, organizacyjne i psychologiczne 
dla nauczycieli, dzieci (polskich i ukraińskich) oraz dyrektorów – w tym także objaśnienia 
wymogów formalno-prawnych, zmieniających się przepisów, ustaw i rozporządzeń regulujących 
funkcjonowanie placówek. 

• Grupa na FB „Sercem z Ukrainą” – zainicjowana przez Nową Erę społeczność oferująca 
praktyczne wsparcie nauczycielom pracującym z dziećmi i młodzieżą z Ukrainy.

• Zasoby na stronach przedmiotowych na portalu www.nowaera.pl – informacje, rozwiązania 
i propozycje wsparcia dotyczące konkretnych przedmiotów szkolnych, słowniczki polsko-ukraińskie 
ułatwiające prowadzenie zajęć.

• Otwarcie konkursu literackiego „Popisz się talentem” na uczniów z Ukrainy (więcej o tym na slajdzie 
o konkursie). 

• Włączenie się w akcję Fundacji Powszechnego Czytania mającą na celu dostarczenie ukraińskim 
dzieciom książek w ich ojczystym języku (więcej o tym na slajdzie o FPC).  

• Przygotowanie przez VULCAN strony „Działamy wspólnie dla edukacji i uczniów z Ukrainy” 
z bieżącymi informacjami na temat planowanych webinariów, aktami prawnymi regulującymi 
funkcjonowanie oświaty i informacjami o systemie UONET+. 

• Współpraca z Centrum Kompetencji VULCAN w celu przygotowania bezpłatnego pakietu 
obejmującego webinaria dla dyrektorów i nauczycieli nawiązujące do trudności i wyzwań, 
z którymi się mierzą (m.in. kształcenie dzieci z zagranicy, podstawy języka ukraińskiego, systemu 
edukacji w Ukrainie itp.). Całość pakietu dostępna bezpłatnie po zamówieniu i rejestracji 
na https://ck.vulcan.pl/szkola/ukraina.

• UONET+ tłumaczenia instrukcji systemu dla rodziców i uczniów na języki ukraiński oraz rosyjski; 
dwie strony po ukraińsku i rosyjsku z poradami dla rodziców dotyczącymi logowania do UONET+ 
i rejestracji w Dzienniczku VULCAN; tłumaczenie Dzienniczka VULCAN na język ukraiński, rosyjski 
oraz angielski. 

https://www.nowaera.pl/sercemzukraina
https://www.facebook.com/groups/sercemzukrainanowaera/?mibextid=6NoCDW
https://www.nowaera.pl/
https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzialamy-wspolnie-dla-edukacji-i-uczniow-z-ukrainy-905
https://ck.vulcan.pl/szkola/ukraina
https://www.vulcan.edu.pl/strona/uonet-ukr-907
https://www.vulcan.edu.pl/strona/uonet-ru-908
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FORMY POMOCY – działania 
wewnętrzne:
• Webinaria dla wolontariuszek i wolontariuszy działających na rzecz Ukrainy.

• Platforma ze wsparciem psychologicznym dla wszystkich pracowników Nowej Ery. 

• Wewnętrzne zbiórki rzeczy i ubrań potrzebnych uchodźcom.

• Wsparcie finansowe i organizacyjne dla naszych ukraińskich pracowników i ich rodzin. 

• Wprowadzenie godzin wolontariackich - tak, aby każdy pracownik mógł zaangażować się 
w wolontariat. 

Liczby i zasięgi:
• 300 000 wyświetleń webinariów

• 194 000 odsłon materiałów na stronie Sercem z Ukrainą

• 28 000 pobrań plików 

Partnerzy: 
• VULCAN

• FPC
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Udostępniamy wszystkim 
potrzebującym materiały stworzone 
na potrzeby nauki zdalnej
Akcja i cel:
Po dwóch latach pandemii sytuacja uległa względnemu unormowaniu. Kształcenie na odległość 
obowiązywało w ograniczonym wymiarze. W trybie zdalnym szkoły funkcjonowały w okresie od 
20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 roku (z wyłączeniem m.in. przedszkoli); w okresie od 27 stycznia 
do 20 lutego 2022 roku zdalnie uczyli się uczniowie klas V–VIII szkół podstawowych oraz wszystkich 
klas szkół ponadpodstawowych. Przedszkolaki i uczniowie klas I–IV szkół podstawowych kontynuowali 
w tym czasie naukę w trybie stacjonarnym. Mimo to wsparcie rozpoczęte przez Nową Erę w marcu 
2020 roku nadal okazywało się potrzebne. Kontynuowaliśmy rozpoczęte wcześniej kompleksowe 
działania pomocowe w ramach programu „Edukacja na czasie. Nauka zdalna”: udostępnialiśmy 
bezpłatnie część naszych zasobów, aby zapewnić wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego 
narzędzia i materiały ułatwiające nauczanie online, organizowaliśmy webinary i szkolenia, publikowaliśmy 
artykuły dostarczające wiedzę o narzędziach, zasobach i metodach przydatnych podczas nauki 
na odległość. Kontynuowaliśmy także pomoc psychologiczną dla uczniów i nauczycieli na portalu 
„Edukacja na czasie. Nauka i relacje”. 

Liczby i zasięgi: 
• 128 000 odsłon materiałów na stronach „Edukacja na czasie. Nauka zdalna” 

i „Edukacja na czasie. Nauka i Relacje”

Partnerzy:
• Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

• VULCAN

Formy pomocy:
• Utrzymaliśmy i rozwijaliśmy portale z pomocą merytoryczną oraz organizacyjno-psychologiczną: 

Edukacja na czasie. Nauka zdalna i Edukacja na czasie. Nauka i relacje. 

• Wciąż oferowaliśmy specjalne, dedykowane narzędzia, pomoce i materiały do pracy online 
i hybrydowej – webinaria, instruktaże, artykuły, e-booki, portale diagnostyczne, generatory. 

https://www.nowaera.pl/naukazdalna
https://www.nowaera.pl/edukacjanaczasie/naukairelacje
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Prezentujemy drugi cykl szkoleń 
Edukacja na czasie. Uczeń
Akcja i cel:
W 2022 roku przygotowaliśmy drugi cykl cieszących się popularnością szkoleń eksperckich 
przygotowanych we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS 
w ramach platformy „Edukacja na czasie. Uczeń”. W ramach tego cyklu poruszyliśmy zagadnienia 
ważne z perspektywy ucznia i jego potrzeb. Zgrupowaliśmy je w trzech blokach: „Uczniowie w szkole”, 
„Motywacja ucznia” oraz „Krytyczne myślenie”. Celem było wsparcie nauczycieli w spojrzeniu na edukację 
z perspektywy ucznia, tak aby mogli w swej codziennej pracy lepiej motywować podopiecznych, 
komunikować się z nimi i wspierać ich potrzeby edukacyjne. 

Liczby i zasięgi: 
• 144 116 odsłon materiałów na stronie programu

• 19 881 pobrań materiałów dodatkowych

• 305 785 wyświetleń szkoleń

Partnerzy:
• Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS

Formy pomocy:
• Trzy bloki webinariów eksperckich: „Uczniowie w szkole”, „Motywacja ucznia” oraz „Krytyczne 

myślenie”.

• Każde webinarium uzupełnione o notatki i prezentacje do pobrania. 

• Artykuły pogłębiające lub poszerzające zagadnienia z bloków. 

• Dodatkowe webinarium o tym, jak rozmawiać o konflikcie w Ukrainie.

Zobacz więcej na Edukacja na czasie. Uczeń | NOWA ERA

https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem
https://www.nowaera.pl/edukacjanaczasie/uczen
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Akcja i cel: 
Konkurs „Popisz się talentem” wkroczył w drugie pięciolecie swojego istnienia. I zrobił to z przytupem, 
bo temat tegorocznej, szóstej edycji został wyjątkowo entuzjastycznie zrecenzowany przez uczniów, 
z którymi go konsultowaliśmy. Postanowiliśmy bowiem zaprosić młodych twórców do stworzenia 
opowiadań detektywistycznych. Dla dzieci oznaczało to możliwość wkroczenia w świat pełen zagadek, 
tajemnic i nieodkrytych sekretów…. ale też konieczność poskromienia niezwykle wymagającej formy, 
jaką jest opowiadanie detektywistyczne. Tu na pierwszym miejscu jest logika, a każdy detal i szczegół 
musi być przemyślany. Zadaniem uczestników było zdefiniowanie zagadki, tajemnicy, sekretu, 
który spędza im sen z powiek, a następnie przeprowadzenie i opisanie śledztwa mającego na celu 
rozwiązanie owej zagadki. Jak na porządny konkurs literacki przystało, nie chcieliśmy ograniczać 
dziecięcej kreatywności. Śledztwo mogło więc dotyczyć zagadnienia rzeczywistego, nurtującego 
dzieci w codziennym życiu, jak i zupełnie wymyślonego. Mimo wszystko obawialiśmy się, jak dzieci 
sobie z tą formą poradzą… ale nasze obawy okazały się bezzasadne. Uczestnicy konkursu stanęli na 
wysokości zadania i przesłali nam teksty, spośród których naprawdę trudno było wybrać te najlepsze. 
Szczególnie, że w tym roku zaprosiliśmy do udziału w konkursie także uczniów z Ukrainy uczących się 
w polskich szkołach. W efekcie otrzymaliśmy 1507 wspaniałych, przemyślanych, trzymających 
w napięciu prac. Jury konkursu nagrodziło 33 młodych autorów – trzydziestu z Polski i trzech 
z Ukrainy – których teksty ukazały się w prawdziwej książce.

Formy pomocy:
• Przeprowadziliśmy konkurs „Popisz się talentem”, na który nadesłano 1507 prac.

• Po zakończeniu konkursu wydaliśmy książkę „Detektywi w akcji” zawierającą opowiadania 
33 laureatów.

• Do zilustrowania książki zaprosiliśmy ukraińskiego ilustratora – Mihaila Dunakovskiego. 

• Cały dochód ze sprzedaży książki zostanie przekazany na cele społeczne związane z pomocą 
ukraińskim dzieciom.

Tropimy literackie talenty
wśród dzieci z Polski i Ukrainy

Patroni medialni:

Patroni honorowi:

Zobacz więcej na Popisz się talentem 2022 | NOWA ERA REPORTER

https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem
https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem2022
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A tak dzieci podsumowują swój udział w tegorocznej edycji 
„Popisz się talentem”. Każde mówi swoimi słowami i wyraża 
własne emocje, ale sedno jest w tych wypowiedziach podobne: 
poczucie satysfakcji i radość z podjęcia wyzwania. 

Warto wziąć udział w konkursie „Popisz się talentem”, ponieważ fajnie 
jest próbować różnych nowych rzeczy i się przez to uczyć. Zwycięstwa 
gratulowała mi mama, tata i ja sama sobie też gratulowałam! Na pewno 
wezmę udział w przyszłorocznej edycji konkursu.

Pola Werecka, klasa 1, Łódź

Świetnie się bawiłem, pisząc opowiadanie na konkurs. To jest wspaniała 
zabawa i niezapomniana przygoda. W przyszłości chcę zostać pisarzem. 
Już teraz piszę dla rozrywki własną książkę – napisałem ponad 4000 
słów. Będzie to książka detektywistyczno-przygodowa. Tego rodzaju 
książki czytam najczęściej.

Maksymilian Jaskólski, klasa 2, Zgierz

Opowiem Wam moją historię. Na początku usłyszałam, że istnieje 
konkurs ,,Popisz się talentem” i bardzo mi się spodobał. W następnym 
roku postanowiłam wziąć w nim udział, ale ostatecznie nikt oprócz 
mnie nie przeczytał napisanej pracy. Do kolejnej edycji już zgłosiłam 
opowiadanie, ale wiedziałam, że wiele mu brakuje. W tym roku udało mi 
się po raz pierwszy napisać tekst, w którym każde zdanie przekazywało 
dokładnie to, co chciałam powiedzieć. Myślę, że nie ma większej 
motywacji niż fakt, że wygrałam! Uważam, że warto brać udział 
w konkursie dla samego procesu tworzenia. Warto zmierzyć się z bardzo 
małym limitem znaków. Warto, by Twoje opowiadanie przeczytał jeden 
z ulubionych autorów dzieciństwa. Myśl o zostaniu pisarką była moim 
pierwszym trwałym marzeniem. Na pewno wiem, że kiedyś wydam swoją 
własną książkę, całkiem możliwe, że nie tylko jedną. Intencją, która 
towarzyszy mi od zawsze jest czynienie dobra. Myślę, że będę robiła 
wiele różnych rzeczy, którym będzie przyświecał ten cel. 

Zosia Baradziej, klasa 7, Kraków Oto szósta książka w naszej konkursowej biblioteczce! Nie ma bardziej 
inspirującej lektury, bo to publikacja, która będzie aktualna i dziś… i za 
100 lat! 
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Akcja i cel: 
Wiosną 2022 roku zakończył się drugi etap XII edycji konkursu, który tradycyjnie zwieńczyło 
przyznanie pięciu Złotych Grantów. Zdobyli je najlepsi z najlepszych, czyli ci, którzy nie tylko zgłosili 
do konkursu doskonały pomysł, lecz także śpiewająco go zrealizowali. Konkurencja była niemała, 
bo na konkurs nadeszło łącznie 417 zgłoszeń – co oznacza 417 bardzo dobrych, przemyślanych, 
pozytywnie zweryfikowanych projektów. Aż się chce takie projekty nagradzać. Dlatego z przyjemnością 
konstatujemy, że łącznie w obydwu etapach uczestnicy zdobyli granty na kwotę 85 000 złotych! 
Jesienią 2022 roku wystartowała XIII edycja konkursu. Zgłaszanie pomysłów na projekty edukacyjne 
trwało do 29 listopada i wpłynęło tych pomysłów aż 502 – o niemal 20% więcej niż w roku poprzednim!   
Zwiększone wsparcie, które zaoferowaliśmy w tym roku uczestnikom konkursu (regularne webinaria 
i asysta metodyczna krok po kroku plus nowość: Akademia Projektantów edukacji; przeczytacie 
o niej w osobnym slajdzie), aby zaktywizować ich po okresie pandemii i nauki zdalnej, zaowocowało nie 
tylko większą liczbą nadesłanych projektów w porównaniu z rokiem poprzednim, lecz także ich jeszcze 
wyższą jakością. To nas szczególnie ucieszyło!

Formy pomocy:
• Zwycięzcy XII edycji otrzymali 80 grantów pieniężnych o łącznej wartości 85 000 zł na realizację 

swoich pomysłów.

• W XIII edycji konkursu zgłoszono 502 pomysły na nowe projekty edukacyjne.

• Uczestnicy obydwu edycji otrzymali kompleksowe wsparcie metodyczno-merytoryczne (materiały, 
instrukcje, przykłady projektów edukacyjnych, wzory dokumentów, webinaria, know-how 
wspierające kształcenie umiejętności i rozwijanie kompetencji XXI wieku).

• Przygotowaliśmy dodatkowe formy wsparcia  uwzględniające uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (dedykowany ebook, webinaria).

• Zadbaliśmy o grupy realizujące projekty w trybie nauczania zdalnego (materiały z praktycznymi 
wskazówkami, przykłady).  

Po raz 13. organizujemy 
konkurs Projektanci edukacji 
i zwiększamy wsparcie dla jego uczestników

Patroni honorowi XIII edycji:

Zobacz więcej na Szkolny konkurs na naukowe projekty edukacyjne - Projektanci edukacji

https://projektanciedukacji.pl/
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Głosy, refleksje i komentarze członków jury najlepiej podsumowują kreatywność uczestników i finalistów dwunastej edycji 
„Projektantów edukacji”.  Przeczytajcie, co mają do powiedzenia. 

Konkurs „Projektanci edukacji” to już wydarzenie-instytucja. Nie tylko 
daje szansę na realizację ambitnych projektów edukacyjnych, lecz także 
gromadzi wokół siebie społeczność najbardziej kreatywnych nauczycieli 
i uczniów w kraju.

W kapitule jury „Projektantów edukacji” zasiadam 
od pierwszej edycji tego konkursu. I za każdym razem, 
gdy myślę, że nic już nie jest w stanie mnie zaskoczyć, 
pojawiają się projekty, które wyprowadzają mnie 
z błędu. Tak było i w tym roku! Jestem pod ogromnym 
wrażeniem inwencji, pracowitości i pomysłowości 
uczestników, zaś zwycięskim projektom biję wielkie 
brawa. To świetna edukacyjna robota, godna docenienia 
i wyróżnienia!  

Mogę powiedzieć, że projektowanie edukacji ma się 
wspaniale! Wiem to, bo kolejny raz miałam ogromny 
problem z oddaniem swoich punktów na działania, 
które powinny otrzymać Złoty Grant Jury konkursu. 
Postawiłam na grupy projektowe, które otwarcie 
komunikowały swoje „dlaczego”, wychodziły od analizy 
potrzeb oraz kierowały się niesamowitą empatią 
i tym samym pokazały realny wpływ na kreowanie 
rzeczywistości wokół. Niezwykle (od)ważne tematy 
wespół z otwartością na innych, autonomią zespołów 
projektowych oraz dobrą zabawą – to na pewno przepis 
na współczesną szkołę, która angażuje i ma wpływ! 
Dziękuję wszystkim Projektantom edukacji za kolejną 
edycję zachwytów i edukacyjnych wzruszeń! 

Małgorzata Jankowska

Justyna Mak
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Akcja i cel: 
Aby jeszcze bardziej docenić potencjał nauczycieli i dyrektorów zaangażowanych w konkurs 
„Projektanci edukacji” lub zainteresowanych nim, postanowiliśmy powołać do życia Akademię 
Projektantów edukacji. To certyfikowany, całoroczny program szkoleniowy dla nauczycieli i dyrektorów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem tej nowej inicjatywy jest pomoc w rozwijaniu 
kompetencji zawodowych w zakresie angażującej, aktywizującej uczniów edukacji oraz jeszcze 
szersza popularyzacja pracy projektem w polskiej edukacji. Akademia daje nauczycielom bezpłatną, 
przemyślaną i cykliczną szansę na rozwijanie swoich kompetencji zawodowych w zakresie aktywnej, 
angażującej edukacji wykorzystującej pracę projektem oraz inne metody pomagające zainteresować 
i zaangażować współczesnego ucznia. 

Formy pomocy:
• Przygotowaliśmy pięć webinariów, które będą emitowane co dwa miesiące w roku szkolnym 

2022/2023. Prowadzą je najlepsi eksperci z wybranych dziedzin, którzy w przygotowanych przez 
siebie materiałach stawiają na praktykę, dostarczając użyteczne narzędzia, pomysły i rozwiązania 
wspierające planowanie aktywnej edukacji, prowadzenie wciągających zajęć i budowanie 
wewnętrznej motywacji u uczniów. 

• Po każdym webinarium wydajemy uczestnikom certyfikaty ułatwiające awans zawodowy 
nauczyciela. 

Liczby i zasięgi:
• 37 000 odsłon strony Akademia Projektantów edukacji

• 11 000 pobrań materiałów dodatkowych

• 41 000 wyświetleń webinariów (dotychczas odbyły się dwa spotkania z zaplanowanych pięciu)

Powołujemy Akademię Projektantów 
edukacji, aby upowszechniać metody 
aktywnego nauczania

Zobacz więcej na Akademia Projektantów edukacji (projektanciedukacji.pl)

https://projektanciedukacji.pl/akademia
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Akcja i cel: 
Oprócz własnych działań i inicjatyw mających na celu pomoc ukraińskim uchodźcom Nowa Era 
postanowiła także aktywnie włączyć się w działania podejmowane przez inne współpracujące z nami 
podmioty. Gdy Fundacja Powszechnego Czytania, której jesteśmy współzałożycielem, poprosiła nas 
wiosną o pomoc w akcji polegającej na zapewnieniu dzieciom z Ukrainy książek po ukraińsku oraz 
kolorowanek, od razu zareagowaliśmy. Posiadane przez nas zasoby, logistyka i organizacja pozwoliły 
nam stać się centrum koordynującym zbiórkę książek i rozsyłającym je do miejsc i ośrodków, gdzie 
trafiały (i trafiają) ukraińskie dzieci – także te z domów dziecka. Pracownicy magazynu Nowej Ery 
poradzili sobie doskonale, na bieżąco przyjmując i dystrybuując dalej tysiące publikacji ze zbiórek 
i darów. Równolegle z pracownikami magazynu działali nasi przedstawiciele oświatowi, dowożąc 
i przekazując publikacje do konkretnych punktów na terenie całego kraju. W ten sposób mogliśmy 
dotrzeć niemal wszędzie, gdzie była taka potrzeba. Druga odsłona tej współpracy nastąpiła jesienią, 
gdy zajęliśmy się wysyłką do bibliotek i szkół pakietów książek angielsko-ukraińskich do rozwijania 
umiejętności językowych dzieci.

Forma pomocy:
• Udostępniliśmy nasze magazyny oraz zasoby logistyczne i organizacyjne w celu skoordynowania 

i wykonania wysyłek książek do miejsc pobytu ukraińskich dzieci na terenie Polski oraz placówek 
/ bibliotek zapewniających im kształcenie. 

• Nasi PO pomogli dostarczyć książki precyzyjnie do miejsc, gdzie były one potrzebne. 

Liczby i zasięgi: 
Oto podsumowanie naszych działań dla FPC w okresie od 7 marca do 30 maja:  

• 43 526 – liczba książek przyjętych i rozdysponowanych kanałami Nowej Ery 

• 21 281 – liczba książek wysłanych z magazynu 

• 22 245 – liczba książek, które rozdysponowali nasi PO

• 462 – liczba instytucji (fundacji, bibliotek, ośrodków itp.), do których dostarczyliśmy książki

Współdziałamy z Fundacją 
Powszechnego Czytania, aby 
zapewnić ukraińskim dzieciom książki

Zobacz więcej na  Homepage - Fundacja Powszechnego Czytania (fpc.org.pl)  

https://fpc.org.pl/


15

Akcja i cel: 
W „Poland Business Run” biegamy już od pięciu lat. To wyjątkowe wydarzenie charytatywne, podczas 
którego przedstawiciele firm z całego kraju biegną i gnają, ale się nie ścigają! Tu każdy przebiegnięty 
kilometr to wymierna pomoc dla osób po amputacjach kończyn. W tym roku miała miejsce 
11. edycja wydarzenia. Nowa Era wystawiła pięć dzielnych drużyn, które w niedzielny poranek 4 września 
pobiegły razem z 32 tysiącami biegaczy z przeszło 1500 firm. Oprócz środków z opłat startowych 
na rzecz potrzebujących udało się zebrać 152 000 zł. Protezy, wózki i rehabilitację otrzyma około 

100 beneficjentów z całej Polski. 

Forma pomocy:
• Sformowaliśmy pięć drużyn, które wzięły udział w biegu.

• Przebiegnięte przez nas kilometry pomogły dofinansować lub opłacić protezy, wózki i rehabilitację 
dla 100 podopiecznych akcji. 

Partnerzy:
• Fundacja Poland Business Run

Biegamy z pomocą 
w Poland Business Run
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Akcja i cel: 
Ogólnopolski program „Karta Dużej Rodziny” to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 
z trójką lub więcej dzieci. Zniżki oferują zarówno instytucje publiczne, jak i liczne firmy prywatne – 
w sumie to już ponad 8 tys. partnerów i 27,5 tys. oddziałów. Według danych z 2020 roku 
z programu korzysta blisko 3,25 mln beneficjentów, czyli milion rodzin. Nasze wydawnictwo bierze 
udział w tym programie od początku jego funkcjonowania, ułatwiając posiadaczom KDR zakup 
najwyższej jakości materiałów edukacyjnych z korzystnymi rabatami.  

Formy pomocy:
• W 2022 roku rodziny korzystające z KDR zakupiły 106 270 egzemplarzy podręczników 

i publikacji edukacyjnych na łączną kwotę 4 333 349 zł.

• Z zakupionych publikacji skorzystało ponad 26 000 uczniów.

• Średni rabat dla posiadaczy KDR wyniósł 5%. 

Partner:
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Oferujemy atrakcyjne 
zniżki dla rodzin w ramach 
„Karty Dużej Rodziny”

Więcej informacji: Nowa Era Partnerem programu Karta Dużej Rodziny | NOWA ERA

https://www.nowaera.pl/popiszsietalentem
https://www.nowaera.pl/o-nas/odpowiedzialnosc-spoleczna/nowa-era-partnerem-programu-karta-duzej-rodziny
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Akcja i cel: 
Polska Sekcja IBBY – Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych – co roku organizuje konkurs, 
w ramach którego wybierane są najlepsze książki dla dzieci i młodzieży wydane w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. W konkursie nagradzani są żyjący rodzimi twórcy i propagatorzy czytelnictwa. Nagrody 
główne przyznawane są w czterech kategoriach: nagroda literacka, nagroda graficzna, nagroda za 
upowszechnianie czytelnictwa oraz nagroda w kategorii specjalnej „Dziecko jest najważniejsze”. 
Te prestiżowe wyróżnienia przyczyniają się nie tylko do promocji najbardziej wartościowej literatury 
dziecięcej i młodzieżowej, lecz także wspierają jej twórców i propagatorów, wychwytując na bieżąco 
najciekawsze zjawiska i propozycje we współczesnej polskiej literaturze. Nowa Era już po raz kolejny 
została partnerem tego wydarzenia. 

Forma pomocy:
• Zostaliśmy partnerem konkursu „Książka Roku 2022” PS IBBY.

• Przekazaliśmy grant na nagrody dla laureatów konkursu, które 16 grudnia zostały wręczone 
twórcom najlepszych książek dla młodego czytelnika wydanych w ciągu poprzedzających 
12 miesięcy.

• Tegoroczni laureaci nagrody w kategorii literackiej to: Justyna Bednarek (książka dla dzieci 
młodszych), Marcin Szczygielski (książka dla dzieci starszych), Jarosław Mikołajewski (kategoria 
specjalna).

• Laureaci w kategorii graficznej to: Jacek Ambrożewski, Katarzyna Walentynowicz oraz Marcin 
Markowski.  

• Laureatką konkursu w kategorii „Upowszechnianie czytelnictwa” została Małgorzata Swędrowska.

Partner:
• Polska Sekcja IBBY

Pomagamy polskiej sekcji 
IBBY nagrodzić  twórców 
książek dla dzieci 

Dowiedz się więcej na IBBY – Polska Sekcja 

http://funkomitywa.org/
http://www.ibby.pl/
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Akcja i cel: 
Na początku września wzięliśmy udział w corocznej ogólnopolskiej akcji charytatywnej 
„Kredkobranie” prowadzonej przez Fundację Ignatianum i Stowarzyszenie „Korzenie”. Tegoroczna, 
piąta edycja akcji odbyła się pod hasłem „Pokoloruj przyszłość na 5”. W tym roku nasz wkład był 
niestandardowy, ale kluczowy – zapewniliśmy organizatorom kartony do spakowania 
i rozesłania darów. A było tego duuużo! 
Oto, co mówi o akcji pan Tomasz Konturek, jej koordynator i pomysłodawca: Tegorocznej akcji 
towarzyszy hasło „Pokoloruj przyszłość na 5”; przyszłość dzieci i młodzieży z Kresów uzależniona jest 
od tego, gdzie i w jaki sposób pobierają naukę. Chcemy zadbać, żeby czas, który spędzają 
w szkołach kojarzył im się z miłymi chwilami również poprzez posiadane przez nich nowe, ładne 
przybory szkolne i materiały plastyczne. Mamy nadzieję, że te prezenty przywiezione z Polski 
i przekazane przez ich rówieśników dodadzą młodym jeszcze większej chęci do nauki i pomogą 
w starcie w przyszłość.

Forma pomocy:
• Przekazaliśmy kartony do spakowania i rozesłania wszystkich zebranych w czasie akcji darów. 

• Łącznie w tegorocznej edycji akcji wzięło udział 280 firm i placówek edukacyjnych – zebrano 
ponad 60 000 zestawów przyborów szkolnych, które powędrowały w naszych nowoerowych 
kartonach do polskich szkół i przedszkoli na Litwie. 

Partnerzy:
• Fundacja „Ignatianum”

• Stowarzyszenie „Korzenie”

Wspieramy akcję 
KREDKOBRANIE dla polskich 
uczniów z Litwy i Ukrainy
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Akcja i cel: 
Realizowana cyklicznie przez Caritas akcja „Podaruj dziecku książkę – dodaj mu skrzydeł”  wspiera 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży z nieuprzywilejowanych środowisk 
oraz placówek leczniczych. Od trzech lat przygotowujemy paczki dla dzieci z Zespołu Szkół przy 
Klinicznym Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym – opowiada Katarzyna Nowińska z Caritas 
Polska. To jedna z nielicznych tego rodzaju placówek w kraju, w których dzieci mogą przechodzić 
proces leczenia i rehabilitacji bez przerywania nauki. Uczniowie szkoły są jednocześnie pacjentami 
oddziałów: Chirurgii Dziecięcej, Laryngologii Dziecięcej, Rehabilitacji, Neurologii, Wewnętrznego – 
Alergologii, Endokrynologii i Pediatrii Ogólnej lub Obserwacyjno-Izolacyjnego. Niektóre dzieci pozostają 
w placówce nawet przez kilka miesięcy, a czasem i cały rok szkolny. W 2022 roku Nowa Era pomogła 
w wysyłce książek do Dziekanowa, tak by mali pacjenci dostali paczki na czas. Przecież do tego, aby 
dodać dzieciom skrzydeł, nigdy nie trzeba nas zachęcać! 

Forma pomocy:
• Wysłaliśmy do Caritas Polska paczki z książkami dla dzieci i młodzieży. 

• W ramach całej akcji dla dzieci z Dziekanowa Leśnego udało się zebrać około 120 paczek, 
które otrzymali nie tylko pacjenci z oddziałów szpitalnych, tzw. stacjonarnych, lecz także dzieci 
przebywające w dniu organizowanej uroczystości mikołajkowej na rehabilitacji dziennej 
w poradniach.

Partner:
• Caritas Polska 

Odpowiadamy na apel Caritas 
„Podaruj dziecku książkę – dodaj 
mu skrzydeł”
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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: 
Oprócz pomocy dla ukraińskich uczniów przebywających na terytorium Polski kontynuowaliśmy 
także pomoc dla polskojęzycznych dzieci uczących się na terytorium Ukrainy. Dostęp do najlepszych 
i najświeższych publikacji i rozwiązań ułatwia im realizację statutowych zadań, ale też rozbudzanie 
pasji do języka polskiego, kultywowanie polskiej kultury i tradycji. W roku 2022 – podobnie jak 
w latach poprzednich – Fundacja Dziedzictwo Kresowe pomogła nam przekazać czterem tamtejszym 
placówkom łącznie ponad 5000 publikacji.

Forma pomocy:
• Przekazaliśmy komplety podręczników, materiałów metodycznych i pomocy dydaktycznych 

uczniom ukraińskich szkół z polskim językiem nauczania. Były to: Liceum nr 10 we Lwowie, 
Ogólnokształcąca Szkoła Średnia nr 24 we Lwowie, Centrum Edukacyjne oraz Ogólnokształcąca 
Szkoła Średnia nr 3 w Mościskach. 

Partner:
• Fundacja „Dziedzictwo Kresowe”

Dbamy o edukację polskich 
dzieci w Ukrainie
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