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Oświadczenie

W związku z sobotnim ogłoszeniem Posła Janusza Palikota o inicjatywie zało żenia Stowarzyszenia
Nowoczesna Polska, władze istniejącej od 10 lat organizacji pozarz ądowej Fundacji Nowoczesna Polska,
prowadzącej takie projekty, jak szkolna biblioteka internetowa „Wolne Lektury”, Wolne Podr ęczniki, Czytamy
Słuchając (audiobooki lektur szkolnych) oraz wiele projektów rozwijaj ących edukacj ę medialn ą, chciałaby
wyrazić radość, że konstytucyjna norma pozwalająca obywatelom na zrzeszanie się nie jest przepisem
martwym. Władze, zespół i przyjaciele Fundacji uważają za istotne wszelkie formy budowania społecze ństwa
obywatelskiego, w którego to budowę angażują się na polach edukacji oraz działa ń informacyjnych.
Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że Pan Poseł Janusz Palikot zechce pochyli ć si ę raz jeszcze nad nazw ą
swojej nowej inicjatywy, która jest identyczna jak nazwa, któr ą Fundacja Nowoczesna Polska posługuje si ę od
początku swej działalności.
Dotychczasowa pomysłowość Pana Palikota pozwala nam przypuszcza ć, że nazwa Jego inicjatywy b ędzie
oryginalna i nie będzie można pomylić jej z inicjatywami ju ż istniej ącymi w sektorze pozarz ądowym.
Jednocześnie życzymy powodzenia i sukcesów w działalności obywatelskiej Panu Posłowi oraz Jego
inicjatywie oraz zachęcamy wszystkich do podejmowania działa ń obywatelskich zmierzaj ących do wspierania
rozwoju Polski i jej obywateli.
Z wyrazami szacunku,

Jarosław Lipszyc
Prezes Fundacji Nowoczesna Polska
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DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI
Od 10 lat Fundacja konsekwentnie działa na rzecz nowoczesnej edukacji w Polsce, realizuj ąc
projekty najwyższej jakości i dostosowane do najważniejszych potrzeb uczniów i nauczycieli. O d
2001 roku pomagamy zrozumieć i wykorzystywać zaawansowane technologie w edukacji i życiu
społecznym.
Od 2007 roku do dziś największym projektem jest szkolna biblioteka internetowa „Wolne
Lektury”, realizowana we współpracy z Biblioteką Narodową, pod patronatem MEN i MKiDN, z
funduszy MKiDN i przy wsparciu Fundacji Kronenberga oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Miesięcznie bibliotekę odwiedza ponad 100 000 nauczycieli i uczniów, którzy
korzystają z tekstów oraz narzędzi do twórczej pracy z tekstem.
Innowacyjny projekt „Wolne Podręczniki” realizowany jest od 2007 roku ze środków OSI i CEE
Trust; jego celem jest stworzenie podręczników szkolnych dostępnych za darmo w Internecie,
wraz z prawem do dalszego wykorzystania. Obecnie znajduje się on w finalnej fazie pilotażu.
W 2008 roku realizowaliśmy dzięki wsparciu MEN projekt „Wolontariat dla wiedzy”, w którym
uczniowie liceów tworzyli biogramy pisarzy dla biblioteki „Wolne Lektury”. Dwa lata temu
Fundacja rozpoczęła cykl projektów rozwijających ideę ułatwiania dostępu do tre ści
edukacyjnych, których osią jest tworzenie i twórcze wykorzystywanie audiobooków lektur
szkolnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz udostępnianie ich jak
najszerszej publice.
Projekt „Czytamy słuchając” realizowany był w 2008 roku z funduszy MKiDN i Fundacji Anny
Dymnej Mimo Wszystko. W 2009 roku Fundacja zrealizowała projekt „Lektury dla Polonii” z
funduszy Kancelarii Senatu RP. Wszystkie zakończone projekty zostały rozliczone finansowo i
merytorycznie bez uwag. W 2010 roku, w ramach Akademii Orange, powstał projekt „Rymy,
Pętle, Rytmy”, w trakcie którego uczniowie mogli wykazać się umiejętnościami remiksowania
muzyki i dzieł literackich. W bieżącym roku realizujemy również projekty „Audiobooki lektur
szkolnych dla Polonii” oraz „Wolne Lektury na świecie” z funduszy Kancelarii Senatu RP. Z
funduszy MKiDN realizujemy projekt „Remiksujemy bibliotekę” oraz realizujemy 2. edycję projektu
„Czytamy Słuchając”.
Fundacja jest stale zaangażowana w rozwijanie w Polsce świadomości nowoczesnej edukacji
medialnej na wszystkich etapach nauczania dzieci i dorosłych. Realizujemy nasze projekty i
angażujemy się w kształtowanie polityki edukacyjnej w Polsce wierząc, że jest to droga do
innowacyjności i rozwoju całego społeczeństwa. Fundacja jest członkiem założycielem Koalicji
Otwartej Edukacji. Naszą misją jest edukacja nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego.
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