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O wiadczen ie  ś

W  zwi zku  z  sobotnim  ogłoszeniem  Posła  Janusza  Palikota  o  inicjatywie  zało enia  Stowarzyszeniaą ż  

Nowoczesna Polska, władze istniej cej  od 10 lat  organizacji  pozarz dowej Fundacji  Nowoczesna Polska,ą ą  

prowadz cej takie projekty, jak szkolna biblioteka internetowa „Wolne Lektury”, Wolne Podr czniki, Czytamyą ę  

Słuchaj c (audiobooki  lektur  szkolnych)  oraz wiele projektów rozwijaj cych edukacj  medialn ,  chciałabyą ą ę ą  

wyrazi  rado ,  e  konstytucyjna  norma  pozwalaj ca  obywatelom na  zrzeszanie  si  nie  jest  przepisemć ść ż ą ę  

martwym. Władze, zespół i przyjaciele Fundacji uwa aj  za istotne wszelkie formy budowania społecze stważ ą ń  

obywatelskiego,  w  którego  to  budow  anga uj  si  na  polach  edukacji  oraz  działa  informacyjnych.ę ż ą ę ń  

Jednocze nie wyra amy nadziej , e Pan Poseł Janusz Palikot zechce pochyli  si  raz jeszcze nad nazwś ż ę ż ć ę ą 

swojej nowej inicjatywy, która jest identyczna jak nazwa, któr  Fundacja Nowoczesna Polska posługuje si  odą ę  

pocz tku swej działalno ci.ą ś

Dotychczasowa pomysłowo  Pana Palikota pozwala nam przypuszcza , e nazwa Jego inicjatywy b dzieść ć ż ę  

oryginalna  i  nie  b dzie  mo na  pomyli  jej  z  inicjatywami  ju  istniej cymi  w  sektorze  pozarz dowym.ę ż ć ż ą ą  

Jednocze nie  yczymy  powodzenia  i  sukcesów  w  działalno ci  obywatelskiej  Panu  Posłowi  oraz  Jegoś ż ś  

inicjatywie oraz zach camy wszystkich do podejmowania działa  obywatelskich zmierzaj cych do wspieraniaę ń ą  

rozwoju Polski i jej obywateli.

Z wyrazami szacunku,

Jarosław Lipszyc

Prezes Fundacji Nowoczesna Polska
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DZIAŁALNO  FUNDACJIŚĆ

Od 10 lat Fundacja konsekwentnie działa na rzecz nowoczesnej  edukacji  w Polsce,  realizuj cą  
projekty najwy szej jako ci i dostosowane do najwa niejszych potrzeb uczniów i nauczycieli. Oż ś ż d 
2001 roku pomagamy zrozumie  i wykorzystywa  zaawansowane technologie w edukacji i yciuć ć ż  
społecznym.

Od  2007  roku  do  dzi  najwi kszym  projektem  jest  szkolna  biblioteka  internetowa  „Wolneś ę  
Lektury”, realizowana we współpracy z Bibliotek  Narodow , pod patronatem MEN i MKiDN, zą ą  
funduszy MKiDN i przy wsparciu Fundacji Kronenberga oraz Fundacji Rozwoju Społecze stwań  
Informacyjnego. Miesi cznie bibliotek  odwiedza ponad 100 000 nauczycieli  i  uczniów, którzyę ę  
korzystaj  z tekstów oraz narz dzi do twórczej pracy z tekstem. ą ę

Innowacyjny projekt „Wolne Podr czniki” realizowany jest od 2007 roku ze rodków OSI i CEEę ś  
Trust; jego celem jest stworzenie podr czników szkolnych dost pnych za darmo w Internecie,ę ę  
wraz z prawem do dalszego wykorzystania. Obecnie znajduje si  on w finalnej fazie pilota u. ę ż

W 2008 roku realizowali my dzi ki  wsparciu MEN projekt  „Wolontariat  dla wiedzy”,  w którymś ę  
uczniowie  liceów  tworzyli  biogramy  pisarzy  dla  biblioteki  „Wolne  Lektury”.  Dwa  lata  temu 
Fundacja  rozpocz ła  cykl  projektów  rozwijaj cych  ide  ułatwiania  dost pu  do  tre cię ą ę ę ś  
edukacyjnych,  których  osi  jest  tworzenie  i  twórcze  wykorzystywanie  audiobooków  lekturą  
szkolnych  przystosowanych  do  potrzeb  osób  niepełnosprawnych  oraz  udost pnianie  ich  jakę  
najszerszej publice. 

Projekt  „Czytamy słuchaj c”  realizowany był w 2008 roku z funduszy MKiDN i  Fundacji  Annyą  
Dymnej  Mimo  Wszystko.  W  2009  roku  Fundacja  zrealizowała  projekt  „Lektury  dla  Polonii”  z 
funduszy Kancelarii  Senatu RP. Wszystkie zako czone projekty zostały rozliczone finansowo iń  
merytorycznie  bez  uwag.  W 2010 roku,  w ramach Akademii  Orange,  powstał  projekt  „Rymy, 
P tle,  Rytmy”,  w trakcie którego uczniowie  mogli  wykaza  si  umiej tno ciami remiksowaniaę ć ę ę ś  
muzyki  i  dzieł  literackich.  W  bie cym  roku  realizujemy  równie  projekty  „Audiobooki  lekturżą ż  
szkolnych  dla  Polonii”  oraz  „Wolne  Lektury  na  wiecie”  z  funduszy  Kancelarii  Senatu  RP.  Zś  
funduszy MKiDN realizujemy projekt „Remiksujemy bibliotek ” oraz realizujemy 2. edycj  projektuę ę  
„Czytamy Słuchaj c”.ą

Fundacja  jest  stale zaanga owana w rozwijanie  w Polsce wiadomo ci  nowoczesnej  edukacjiż ś ś  
medialnej  na  wszystkich  etapach  nauczania  dzieci  i  dorosłych.  Realizujemy  nasze  projekty  i 
anga ujemy  si  w  kształtowanie  polityki  edukacyjnej  w  Polsce  wierz c,  e  jest  to  droga  doż ę ą ż  
innowacyjno ci i  rozwoju całego społecze stwa. Fundacja jest członkiem zało ycielem Koalicjiś ń ż  
Otwartej Edukacji. Nasz  misj  jest edukacja nowoczesnego społecze stwa informacyjnego.ą ą ń
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