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Za nami trudny, wymagający rok. Ogólnoświatowa pandemia i wiążąca 
się z nią konieczność pracy i nauki zdalnej wystawiła wielu z nas na 
próbę: zburzyła dotychczasowe przyzwyczajenia, podważyła poczucie 
bezpieczeństwa, zredefiniowała priorytety. Jednak teraz – patrząc 
z dystansu na ostatnie kilkanaście miesięcy – mogę powiedzieć, że zespół 
Nowej Ery przeszedł przez ten trudny czas w sposób godny podziwu. 
Kierując się wartościami, które od zawsze są dla nas ważne – takimi 
jak wzajemna solidarność, gotowość do pomocy, empatia, przyjaźń 
i współpraca – nie tylko poradziliśmy sobie w trudnych czasach, ale też 
nadal potrafiliśmy znaleźć zapał i siłę, by pomagać innym. Mimo trudnych 

warunków kontynuowaliśmy bezinteresowne działania na wielu „frontach”, dostrzegaliśmy cudze 
potrzeby, udzielaliśmy wsparcia, inspirowaliśmy, zachęcaliśmy do twórczego działania. Byliśmy nie 
tylko dla siebie, ale też dla innych. W tym roku jestem szczególnie dumna, że mogę to napisać. 

Liczba wspieranych przez Nową Erę akcji o charakterze prospołecznym i wolontariackim jest spora. 
Większość z nich ma charakter cykliczny i angażuje nas przez wiele kolejnych lat. Te akcje rosną, 
zwiększają swój zasięg, ulegają modyfikacjom zgodnie z potrzebami ich beneficjentów. Ale też 
przyczyniają się do budowania wokół (i wewnątrz) Nowej Ery społeczności ludzi dobrej woli, owocują 
trwałymi relacjami, cieszą wspaniałym rezultatami. Zgodnie z profilem działalności wydawnictwa, 
skupiamy się przede wszystkim na wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz na rozwijaniu potencjału 
dzieci i młodzieży. Chcemy, aby podejmowane przez nas działania pomagały im wzrastać, realizować 
pasje i rozwijać skrzydła. To szczególnie ważne w trudnych, niespokojnych czasach, bo przecież nic 
tak nie rozjaśnia codzienności jak kreatywne działanie, radość ze zdobywania nowych umiejętności 
i możliwość dzielenia się tym, co w nas najlepsze!

Liczę, że z przyjemnością zapoznacie się z niniejszym raportem, znajdując w nim inspirację i poczucie 
satysfakcji. To nie tylko podsumowanie naszych działań na rzecz innych, które podjęliśmy w ciągu 
ostatniego roku – to także dowód wielkiego zaangażowania poszczególnych pracowników i całej 
organizacji. Miłej lektury!  

Magdalena Duszyńska-Walczak
Prezes Zarządu

Najbardziej niezmiennym 
i ważnym pytaniem życia jest: 
co robisz dla innych?
Martin Luther King Jr
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Akcja i cel: 
W połowie marca 2020 sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że szkoły były zmuszone praktycznie 
z dnia na dzień do przejścia na nauczanie zdalne. Nauczyciele, uczniowie i rodzice zostali w związku 
z tym postawieni wobec wyzwań, do których wielu z nich nie było przygotowanych. Trudności 
piętrzyły się na wielu poziomach: od obsługi sprzętu i oprogramowania, poprzez organizację 
procesu nauczania, po aspekty psychologiczne. Od samego początku stało się dla nas jasne, że nie 
możemy ich zostawić samym sobie. Natychmiast rozpoczęliśmy szereg działań wsparciowych, które 
zaangażowały większość nowoerowych zespołów. Udostępniliśmy bezpłatnie większość naszych 
zasobów, aby zapewnić wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego darmowe, łatwo dostępne 
narzędzia i materiały ułatwiające nauczanie online, ale nie tylko…. Uruchomiliśmy także program  
„Edukacja na czasie. Nauka i relacje” – była to (i nadal jest) przestrzeń, w której nasi eksperci dzielą 
się wiedzą na temat obsługi narzędzi do nauki zdalnej,  ale także udzielają wsparcia psychologicznego 
w nowej sytuacji.  Warto podkreślić, że jesteśmy jedynym wydawnictwem, które zapewniło tak 
kompleksowe wsparcie  oraz rozwój kompetencji umożliwiających skuteczne radzenie sobie 
z wyzwaniami.

Formy pomocy:
• Udostępniliśmy za darmo nasze publikacje dla uczniów i nauczycieli ze na wszystkich poziomach 

nauczania.

• Przygotowaliśmy specjalne, dedykowane narzędzia, pomoce i materiały do pracy online –
webinaria, instruktaże, artykuły.

• Stworzyliśmy unikalny, nadal powiększający się zbiór materiałów zapewniających pomoc 
psychologiczną w trakcie nauki online w ramach sekcji „Edukacja na czasie: nauka i relacje”.

Reagujemy na wyzwania 
nauki zdalnej 
– kompleksowo wspieramy nauczycieli, rodziców i uczniów 
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O tym, jak bardzo nasza pomoc 
w czasie nauki zdalnej była 
potrzebna nauczycielom, 
uczniom i rodzicom, najlepiej 
świadczą liczby. 
Nauka zdalna z Nową Erą w liczbach 
(dane za okres 03 2020 – 17 12 2020):

• Ponad 1,02 mln uczniów i rodziców skorzystało z naszych e-booków i portali (w tym: dlaucznia.pl, 
Teraz matura oraz Balon Blum – dane za okres 03 – 06 2020)

• Ponad 13 mln wizyt zanotował portal dlanauczyciela.pl.

• Blisko 1,9 mln nauczycieli, uczniów i rodziców sięgnęło po materiały do nauki zdalnej na portalu 
nowaera.pl.

• Niemal 11,6 mln razy pobrano lub wyświetlono nasze treści, multimedia i pomoce do nauki zdalnej.

Program „Edukacja na czasie” w liczbach 
(dane za okres 03 2020 – 17 12 2020):

• Przygotowaliśmy ponad 116 webinariów prowadzonych przez najlepszych ekspertów – 
dydaktyków, metodyków, psychologów (wśród nich byli m. innymi: Dorota Dziamska, Anna 
Hryniewicz, Maciej Dębski czy Anna Tulczyńska).

• Webinaria zostały wyświetlone blisko 1,57 mln razy

• Zamieściliśmy 45 artykułów i newsów dotykających wszystkich ważnych aspektów nauki zdalnej.

• Artykuły zostały przeczytane ponad 276 000 razy.

Zobacz strony programu:
www.nowaera.pl/naukazdalna
www.nowaera.pl/edukacjanaczasie
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Akcja i cel: 
Czwarta edycja największego ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych 
w Polsce - „Popisz się talentem” 2020 - przypadła na sam początek pandemii. Dla wielu uczniów 
możliwość kreatywnego wyrażenia myśli i uczuć okazała się niezastąpioną odskocznią od 
rzeczywistości. Szczególnie, że tegoroczny temat dotyczył tego, co dzieci lubią najbardziej, czyli 
zwierzaków. Uczestnicy konkursu wcielili się w wybrane przez siebie zwierzaki i pięknie – z uczuciem 
i empatią – opisali ich marzenia, potrzeby, pragnienia i spostrzeżenia. A dochód z pokonkursowej 
książki – to w tej sytuacji oczywiste! - zasili konto zajmującej się pomocą i rehabilitacją dzikich 
zwierząt. W ten sposób młodzi pisarze i wszyscy ich czytelnicy nie tylko dobrze się bawią, ale też 
pomagają w leczeniu i opiece nad prawdziwymi zwierzakami w potrzebie! 

Formy pomocy:
• Przeprowadziliśmy konkurs „Popisz się talentem”, na który nadesłano 2827 prac.

• Po zakończeniu konkursu wydaliśmy książkę „Zwierzaki mają głos” zawierającą opowiadania 
30 laureatów.

• Cały dochód ze sprzedaży książki zostanie przekazany fundacji zajmującej się pomocą 
i rehabilitacją dzikich zwierząt.

Patron honorowy:
• PS IBBY

Patroni medialni:
• Magazyn dla dzieci „Świerszczyk”

• Qlturka.pl

Budzimy literackie talenty uczniów

Zobacz więcej na Popisz się talentem 2020 | NOWA ERA

Ambasador akcji:
Marcin Kostrzyński
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Radość i satysfakcja, jakie towarzyszą młodym pisarzom 
- laureatom konkursu „Popisz się talentem” – są dla nas 
powodem do dumy i inspiracją do dalszego działania. Nie ma 
przecież nic wspanialszego, jak obserwować rozwijające się 
talenty i budzące się pasje!.

Opublikowanie mojego opowiadania w prawdziwiej książce 
jest dla mnie ogromnym sukcesem. Przyznam szczerze, 
że w ogóle na to nie liczyłam. Mam teraz trochę więcej 
wiary we własne możliwości i mam nadzieję, że będę mogła 
rozwijać się, pisząc kolejne historie.

Dominika Gadomska, laureatka, klasa 6

Jestem bardzo zaskoczony tym, że moje opowiadanie 
spodobało się innym. Nie spodziewałem się tego. Kiedy 
widzę swoje imię i nazwisko w książce, to mam wrażenie,  
że to jakiś inny Miłosz Fąfara. Cieszę się z tego, ale wciąż 
to do mnie nie dociera. Mój kolejny cel to sprawdzenie 
się w innym zadaniu. Sam nie wiem, czym jeszcze siebie 
zaskoczę!

Miłosz Fąfara, laureat, klasa 5

Opowiadanie to sposób wyrażenia siebie: swoich pomysłów, 
wyobraźni i emocji. Wyobraźnia mi podpowiada historie, 
które chciałabym opowiedzieć.

Amelia Michalak, laureatka, klasa 3

Wydaje mi się, że rozpaliła się we mnie pasja do pisania. 
W wolnych chwilach bardzo często czytam i piszę oraz 
wymyślam różne historie. Mam wrażenie, że bez tego nie 
mogłabym żyć!

Małgorzata Cyrwus, laureatka, klasa 3

Ta piękna książka to owoc konkursu „Popisz się talentem” 2020. Kto 
chce poznać myśli i marzenia zwierzaków – od muchy po warana – 
musi po nią sięgnąć!
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Akcja i cel: 
W czerwcu 2020 roku zakończyła się dziesiąta, jubileuszowa edycja konkursu „Projektanci edukacji”, 
a w październiku wystartowała edycja jedenasta. Obydwa wydarzenia zbiegły się w czasie z pandemią 
i koniecznością pracy zdalnej. Na szczęście to nie zniechęciło uczestników! Pomogliśmy im 
w zmodyfikowaniu pomysłów na projekty edukacyjne w taki sposób, aby dało się je zrealizować 
online (lub hybrydowo). Kreatywność grup projektowych i nauczycieli-opiekunów projektów przeszła 
nasze najśmielsze oczekiwania. To, co wydawało się być ograniczeniem, zostało przekute w atuty. 
Nadesłane na obydwie edycje konkursu pomysły i zrealizowane projekty zaskakiwały świeżością, 
pomysłowością, elastycznością. To po raz kolejny pokazało nam, że w edukacji najważniejszy jest 
człowiek i jego pasja!

Wspieramy realizację szkolnych 
projektów edukacyjnych - także 
online

Patroni honorowi:

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

na realizację swoich pomysłów.

• W XI edycji konkursu (której start przypadł na czas nauki online) zgłoszono niemal 
500 innowacyjnych pomysłów.

• Uczestnicy obydwu omawianych tu edycji konkursu otrzymali kompleksowe wsparcie 
metodyczno-merytoryczne (materiały, instrukcje, przykłady projektów edukacyjnych, wzory 
dokumentów, webinaria, know-how wspierające kształcenie praktycznych 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).
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Ku naszej radości, niemal jedna czwarta 
wszystkich zgłoszonych pomysłów na projekty 
w bieżącej, XI edycji konkursu, pochodzi 
od grup projektowych z klas 1-3 szkoły 
podstawowej. Ta grupa wiekowa może brać 
udział w konkursie dopiero od zeszłego roku, 
ale dzięki swej wielkiej aktywności i kreatywności 
wywalczyła sobie już stałe miejsce wśród 
Projektantów edukacji!

Konkurs w czasie nauki zdalnej zaowocował narodzeniem się nowych metod 
realizacji projektów i  zachęcił uczestników do jeszcze większej kreatywności. 
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Akcja i cel: 
Coraz więcej polskich rodzin korzysta z Karty Dużej Rodziny, a my nadal ją wspieramy! 
Ten trwający już od wielu lat projekt polegający na współpracy rządu, instytucji publicznych 
i firm prywatnych zapewnia rodzinom wielodzietnym dostęp do produktów i usług w niższych 
cenach dzięki systemowi ulg oraz zniżek oferowanych przez setki tysięcy sklepów, podmiotów 
gospodarczych i usługodawców. Z Karty Dużej Rodziny korzysta już ponad 3,25 mln osób. 
Nowa Era uczestniczy w projekcie od samego początku jego działania, ułatwiając rodzinom 
zakup najwyższej jakości materiałów edukacyjnych. 

Formy pomocy:
• W 2020 roku zrealizowaliśmy niemal 15 000 zamówień, w ramach których rodziny zakupiły 

90 000 egzemplarzy podręczników i publikacji edukacyjnych.

• Średni rabat dla posiadaczy KDR wyniósł 11%. 

Partner:
• Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ułatwiamy posiadaczom 
Karty Dużej Rodziny zakup 
materiałów edukacyjnych
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Akcja i cel: 
W roku 2020 Fundacja Powszechnego Czytania – organizacja non-profit powołana dwa lata wcześniej 
przez najważniejsze polskie wydawnictwa i instytucje, wśród których znalazła się też Nowa Era – 
przeprowadziła dwie ważne akcje pro-czytelnicze. Wiosną pojawiła się akcja #TerazCzasNaCzytanie, 
która – dzięki wspaniałemu przyjęciu, z jakim się spotkała – znalazła jesienią swą kontynuację w 
postaci akcji #ZnajdźCzasNaCzytanie. Obydwie inicjatywy pomogły zachęcić polskie rodziny do 
sięgnięcia po książkę w trudnym czasie izolacji społecznej związanej z pandemią, wspierając zdrowie 
psychiczne dzieci i młodzieży, dbając o ich rozwój i niosąc uśmiech i nadzieję. 

Formy pomocy:
• Akcje #TerazCzasNaCzytanie oraz #ZnajdźCzasNaCzytanie objęły całą Polskę, przyczyniając 

się do zwiększenia czytelnictwa o około  20% (o tyle wzrosła sprzedaż książek w omawianym 
okresie).

• Inicjatywy promowały ideę czytania jako sposobu na niwelowanie stresu wynikającego z sytuacji 
pandemicznej, a także odciągnęły dzieci i młodzież od ekranów komputerów i smartfonów, 
pomagając walczyć z groźbą wzrostu uzależnienia od multimediów w czasie pandemii.

Partner:
• Fundacja Powszechnego Czytania

Propagujemy czytelnictwo 
z Fundacją Powszechnego 
Czytania 
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Akcja i cel: 
Drużyna Nowej Ery nie odpuszcza żadnej okazji do pomocy. W 2020 roku – mimo pandemii – już po 
raz trzeci wzięliśmy udział w charytatywnym biegu Poland Business Run. Bieg odbywał się w innej niż 
zazwyczaj formule. Zawodnicy osobno lub drużynowo biegli w wybranym przez siebie miejscu i na 
wytyczonej samodzielnie trasie. Nową Erę reprezentowało aż 7 drużyn, a całe wydarzenie odbywało się 
6 września. Wybiegaliśmy pomoc dla co najmniej 55 osób z niepełnosprawnościami narządów ruchu. 
Dofinansowanych zostanie 11 protez kończyn, 4 wózki aktywne oraz 45 turnusów rehabilitacyjnych. 

Forma pomocy:
• Przebiegnięte przez nas kilometry pomogły dofinansować lub opłacić 11 protez kończyn, 

4 wózki aktywne oraz 45 turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Partnerzy:
• Fundacja Poland Business Run

Biegniemy na pomoc 
potrzebującym z Poland 
Business Run
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A oto, jak swój udział w Poland Business Run 2020 relacjonowali 
przedstawiciele poszczególnych nowoerowych drużyn:

W ubiegłym roku 
razem, ale w strugach 
deszczu. Teraz osobno, 
ale z piękną pogodą. 
Niezmienne jest to, 
że pobiegliśmy 
w szczytnym celu, 
a przy okazji mieliśmy 
nie lada fun.

Leszek Sambor 

Pogoda piękna, 
trasa którą w Gdyni 
wyznaczyliśmy dość 
trudna, górki, podbiegi 
ale się udało

Bożena Langowska

Cały zespół stanął na wysokości zadania i osiągnął 
wspaniały wynik! Jestem dumny z całej drużyny!!! 
W klasyfikacji ogólnopolskiej zajęliśmy 237 miejsce 
na ponad 3300 drużyn które wystartowały tego 
dnia.

Rafał Czochara

Z wielką frajdą pobiegłyśmy w tej 
wspaniałej sztafecie. Oprócz dobrych 
humorów, dopisywała nam również 
pogoda - to już chyba ostatnie dni 
takiego słońca. W tym roku bez 
kibiców, ale to nie przeszkodziło 
nam w pierwszorzędnej zabawie. 
Po wbiegnięciu na metę, wręczyłyśmy 
wzajemnie sobie medale, zrobiłyśmy 
kilka pamiątkowych fotek. Było 
świetnie!! 

Hania Przesławska
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Akcja i cel: 
Skąd się wziął ten Złoty Smok? Już wyjaśniamy! Projekt „Klinika Złotego Smoka” to pomysł 
Fundacji Funkomitywa. Adresowany jest do dzieci objętych długotrwałym leczeniem szpitalnym i 
polega na organizowaniu w wybranych szpitalach spektakli dla dzieci oraz indywidualnych spotkań z 
aktorami. Jak się pewnie domyślacie, w czasie pandemii Złoty Smok nie mógł wejść na teren szpitali, 
ale postanowił rozweselić i ubarwić tegoroczny Dzień Dziecka i tak! A my mu w tym pomogliśmy. 
Przekazaliśmy publikacje i dary, z których powstały paczki z upominkami dla małych pacjentów. 
Każde dziecko otrzymało swój własny zestaw zabawek, dostosowany do jego wieku. Znalazły się 
tam między innymi „Wielkie księgi marzeń”, kolorowanki, kredki, puzzle, łamigłówki. 

Forma pomocy:
• Przekazaliśmy publikacje, które pozwoliły stworzyć prezenty na Dzień Dziecka dla małych 

pacjentów ze: Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. med. J. Bogdanowicza w Warszawie, 
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Św. Ludwika w Krakowie, 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu oraz 
Szpitala Dziecięcego “Polanki” w Gdańsku.

Partner:
• Fundacja Funkomitywa

„Ratujemy” Dzień Dziecka 
ze Złotym Smokiem

Dowiedz się więcej na funkomitywa.org
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Akcja i cel: 
Dzień Dziecka to dobry moment, aby uważnie przyjrzeć się potrzebom współczesnych uczniów. 
Szczególnie w tak trudnym dla nich czasie, jakim jest pandemia i związana z nią izolacja społeczna. 
Jednak po konsultacji ze specjalistami z kluczowych w edukacji i wychowaniu dziedzin zobaczyliśmy, 
że Dzień Dziecka to za mało, aby omówić wszystko, co ważne. Tak narodził się TyDzień Dziecka - 
siedmiodniowe wydarzenie edukacyjne dla Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. W ramach 
owego tygodnia eksperci Nowej Ery podzielili się swym doświadczeniem, wiedzą i pomysłami 
dotyczącymi siedmiu ważnych obszarów życia młodych ludzi. Uczestnicy uzyskali wgląd w 
świat współczesnych dzieci i nastolatków, który nie jest niestety wolny od problemów – i tych 
drobnych, i tych całkiem poważnych. Depresja, uzależnienie od internetu, kłopoty w relacjach – to 
najczęstsze zagrożenia, z którymi zmagają się młodzi ludzie. To między innymi o tych problemach 
dyskutowaliśmy w trakcie Tygodnia Dziecka, przedstawiając konstruktywne i praktyczne sposoby 
pracy z dziećmi nimi dotkniętymi. Duża frekwencja na poszczególnych wydarzeniach (oczywiście 
online) pokazała, jak bardzo potrzebna była taka inicjatywa. 

Forma pomocy:
•  Stworzyliśmy i udostępniliśmy za darmo online webinaria, artykuły, filmy i e-booki 

poświęcone siedmiu istotnym obszarom pracy i bycia z dzieckiem takim jak: świat dziecięcych 
marzeń, funkcjonowanie mózgu dziecka, budowanie porozumienia i motywacji, wspieranie 
talentów, oswajanie trudnych emocji, dzielenie się wartościami czy dbanie o higienę cyfrową. 

• Uczestnicy wydarzenia uzupełnili wiedzę ułatwiającą pracę ze współczesnymi dziećmi 
i nastolatkami, poznali metody i podejścia dostosowane do ich oczekiwań i realnych problemów.

• Webinaria i wideoporadniki zostały wyświetlone niemal 52 000 razy.

•  1700 razy pobrano prezentowane materiały.

Organizujemy TyDzień Dziecka, 
aby zwrócić uwagę na realne 
potrzeby uczniów

Odwiedź stronę wydarzenia TyDzień Dziecka z Nową Erą
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Akcja i cel: 
Kolejny rok z rzędu mieliśmy zaszczyt i przyjemność wesprzeć najnowszą polską literaturę 
dziecięcą, będąc partnerem konkursu „Książka roku” organizowanego przez PS IBBY. Te prestiżowe 
wyróżnienia przyczyniają się nie tylko do promocji najbardziej wartościowej literatury dziecięcej 
i młodzieżowej, ale też wspierają jej twórców – pisarzy, ilustratorów, edytorów. To szczególnie istotne 
teraz, w czasie pandemii, gdy wielu z nich utraciło możliwość odbywania spotkań autorskich, 
a co za tym idzie – utrzymania siebie i swoich rodzin oraz inwestowania w swoją twórczość. 

Forma pomocy:
• Zostaliśmy partnerem konkursu „Książka Roku 2020” PS IBBY.

• Przekazaliśmy grant na nagrody dla laureatów konkursu, które w dniu 18 grudnia zostały 
wręczone twórcom najlepszych książek dla młodego czytelnika wydanych w ciągu 
poprzedzających 12 miesięcy.

Partner:
• Polska Sekcja IBBY

Jesteśmy partnerem 
konkursu „Książka Roku” 
Polskiej Sekcji IBBY

Dowiedz się więcej na IBBY – Polska Sekcja
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Akcja i cel: 
Gdy 14-letni Nikodem zaczął chorować, jego rodzice wydali wszystkie oszczędności na pokrycie 
kosztów jego leczenia, diagnostyki i rehabilitacji. Konieczne było również wydzielenie dla chłopca 
osobnego pokoju w mieszkaniu. Wcześniej Nikodem dzielił pokój z młodszą siostrą, ale teraz 
– w czasie choroby – dobro obydwojga dzieci wymagało, aby każde miało własne lokum. Niestety, 
rodzice nie byli w stanie sfinansować tego przedsięwzięcia samodzielnie. I wtedy wkroczyliśmy my 
oraz Fundacja Mam Marzenie. Dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży „Wielkiej księgi marzeń” 
– publikacji podsumowującej 3. edycję konkursu „Popisz się talentem” – Nikodem otrzymał 
wszystko, czego potrzebował do urządzenia swojego wymarzonego pokoju. Oto wypowiedź 
chłopca: „Wcześniej mieszkałem wspólnie z młodszą siostrą, którą obciążała moja pogłębiająca się 
i trwająca już od półtora roku choroba. Bez pomocy Fundacji rodzice nie byliby w stanie wyposażyć 
tego pokoju tak, jak sobie go wymarzyłem. Dziś mam w nim szafę pełną zabawek, regał na książki, 
wygodne łóżko, a nawet włochaty dywan. Sam je wybrałem! Dziękuję Fundacji i jej darczyńcom za 
zrealizowanie mojego marzenia! Wasza pomoc spowodowała, że moje życie stało się lepsze!”

Forma pomocy:
• Przekazanie środków ze sprzedaży „Wielkiej księgi marzeń” na subkonto Nikodema w Fundacji 

„Mam Marzenie”

• Sfinansowanie zakupu wyposażenia pokoju nastolatka

Partner:
• Fundacja „Mam marzenie”

Spełniamy wielkie
marzenie Nikodema 
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Akcja i cel: 
O polskie placówki edukacyjne w Ukrainie dbamy od dawna. Każdego roku – przy współpracy 
z Fundacją Dziedzictwo Kresowe – przekazujemy wybranym szkołom i placówkom edukacyjnym 
niezbędne publikacje, materiały, pomoce dydaktyczne. Podobnie było także i w roku 2020. Starych 
przyjaciół się przecież nie opuszcza! Tym razem zestawy naszych podręczników i dodatkowych 
materiałów edukacyjnych trafiły do szkół we Lwowie, Mościskach i Strzelczyskach. Łącznie nasza 
tegoroczna pomoc objęła cztery placówki, które otrzymały publikacje w wersji papierowej i multibooki 
mające wspierać efektywną naukę języka polskiego, historii, kultury polskiej, matematyki, przyrody i 
plastyki. 

Forma pomocy:
• Wyposażyliśmy w komplety podręczników uczniów ukraińskich szkół, w których polszczyzna jest 

językiem wykładowym. Były to: Szkoła Średnia nr 24 we Lwowie, Szkoła Ogólnokształcąca nr 10 
we Lwowie, Szkoła Średnia nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach oraz Zespół Edukacyjny w 
Strzelczyskach im. Jana Pawła 2. 

Partner:
• Fundacja „Dziedzictwo Kresowe”

Zapewniamy podręczniki 
polskim uczniom w Ukrainie 



18

Akcja i cel: 
Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia” to ośrodek terapeutyczny, 
w którym prowadzone jest leczenie długoterminowe w systemie stacjonarnym dla dzieci i młodzieży 
uzależnionej od narkotyków, dopalaczy i środków psychoaktywnych. To jedyny taki ośrodek 
w południowo-wschodniej Polsce. W dodatku jego dyrekcja zmaga się z trudnymi warunkami 
lokalowymi. Gdy organ prowadzący ośrodek zwrócił się do nas z prośbą o wparcie ich działań 
w przestrzeni edukacyjnej poprzez darowiznę książek i materiałów edukacyjnych, zareagowaliśmy 
natychmiast – choć w ten sposób mogliśmy pomóc wyprostować poplątane ścieżki losów młodych 
wychowanków ośrodka. 

Forma pomocy:
• Darowizna książek i materiałów edukacyjnych dla 20 wychowanków ośrodka. 

Partner:
• Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień „Metanoia”.

Pomagamy młodzieży 
z ośrodka terapii uzależnień
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Akcja i cel: 
Koalicja Liderzy Pro Bono, która ma na celu szerzenie idei wolontariatu oraz propagowanie wiedzy 
i doświadczeń z tej dziedziny wśród osób zarządzających firmami i przedsiębiorstwami, działała 
na pełnych obrotach także w czasie pandemii. Aby wspomnieć tylko najważniejsze akcje: w maju 
w ramach Inkubatora Wolontariatu Pracowniczego liderzy Koalicji  rozmawiali o uruchomieniu 
i rozwoju e-wolontariatu i metodach na wspieranie go, co było natychmiastową i konkretną reakcją 
na szerzącą się pandemię. We wrześni ruszyła 4. edycja nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. 
W październiku Koalicja została wyróżniona Medalem Przyjaciel Integracji za wieloletnie 
angażowanie się w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, a na początku grudnia odbyła 
się VIII Konferencja Koalicji Liderzy Pro Bono „Wolontariusz – wczoraj, dziś i jutro”. W jej trakcie 
wręczono wspomnianą wyżej nagrodę „Człowiek wiedzy i doświadczenia”, ogłoszono Kartę Zasad 
Wolontariatu Pracowniczego i przeprowadzono szereg paneli i prezentacji. Osobiste zaangażowanie 
w te działania pani prezes Nowej Ery, Magdaleny Duszyńskiej-Walczak, to dla nas nie tylko powód 
do dumy, ale też inspiracja. 

Formy pomocy:
• Udział w działaniach kapituły 4. Edycji konkursu „Człowiek wiedzy i doświadczenia”. 

• Uczestnictwo w konferencji „Wolontariusz – wczoraj, dziś i jutro”.

• Aktywne wsparcie działań Koalicji i wszystkich jej projektów.

• Promocja wolontariatu w Nowej Erze, wśród współpracujących z nami szkół i podmiotów. 

Partner:
• Koalicja Liderzy Pro Bono

Działamy wśród profesjonali-
stów, aby efektywniej 
propagować wolontariat

Odwiedź stronę koalicji Liderzy Pro Bono
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Akcja i cel: 
Każda okazja jest dobra, aby pomagać. W tym roku – z powodu pandemii – Nowa Era 
postanowiła nie wysyłać tradycyjnych kartek świątecznych ani upominków. W ten prosty sposób 
zadbaliśmy o bezpieczeństwo naszych współpracowników, kontrahentów i osób zaangażowanych 
zazwyczaj w organizację i dostarczanie takich tradycyjnych przesyłek. Życzenia świąteczno-
noworoczne przesyłaliśmy zatem drogą elektroniczną…  razem z informacją-niespodzianką 
o przekazaniu środków finansowych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To fundacja, która od lat 
w skuteczny i profesjonalny sposób oferuje dzieciom i ich opiekunom pomoc psychologiczną 
i prawną, a także prowadzi szeroko zakrojone działania uświadamiające, jak uniknąć przemocy 
i wykorzystywania, jak dobrze traktować dzieci, jak reagować, gdy dziecku dzieje się krzywda. 
Fundacja stara się także wpływać na polskie prawo, by jak najlepiej chroniło interes dziecka. 
Z radością dołożyliśmy naszą cegiełkę do tych starań, wzmacniając i wspierając finansowo 
jej działania. 

Formy pomocy:
• Przekazaliśmy środki wspierające statutowe działania Fundacji.

Partner:
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Przed świętami dajemy 
dzieciom siłę

Odwiedź stronę Fundacji  Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
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