
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych za 2005 r.

Zarząd STOP w składzie:
Małgorzata Czarnecka – prezeska
Katarzyna Sekutowicz – wiceprezeska
Daria Sowińska – Milewska – skarbniczka
Katarzyna Adamska – Dutkiewicz – członkini zarządu
Marcin Chludziński – członek zarządu

Komisja rewizyjna w składzie:
Ewa Szymczak
Rafał Świeżak
Jacek Paluch

Obszary: szkoleniowy oraz integrujący środowisko trenerskie

SZKOŁA TRENERÓW STOP IV – kontynuacja projektu z 2004 r.

Zima i wiosna 2005 r.  to głownie przygotowania grupy do treningu zadaniowego (przeprowadzenie
szkoleń w realnej  rzeczywistości);  sam egzamin oraz sesja ewaluacyjna kończąca się wręczeniem
dyplomów uczestnictwa.

W  ramach  wspólnych  przygotowań  odbyło  się  jedno  spotkanie  robocze  (8  -  9  stycznia  2005  r.
w Warszawie) pracowano w podgrupach nad programami szkoleniowymi związanymi z marcowym
treningiem zadaniowym na Kaszubach; odbyły się konsultacje z superwizorami STOP.

W dniach 4 - 5 marca 2005r. w Nożynie i Bytowie na Kaszubach odbył się trening zadaniowy pod
nazwą  Spotkanie  Twórczych  Osób  z  Pomysłami".  Wydarzenie  poprzedzone  kilkumiesięcznymi
przygotowaniami  zostało  przeprowadzone  przez  koalicję  kaszubskich  organizacji  pozarządowych,
bytowski  samorząd  oraz  Stowarzyszenie  Trenerów  Organizacji  Pozarządowych.  W  równolegle
prowadzonych warsztatach wzięło udział ponad 80 osób.

"Spotkanie  Twórczych  Osób  z  Pomysłami"  składało  się  z cyklu pięciu warsztatów przygotowanych
przez uczestników IV edycji  Szkoły Trenerów STOP.  Szkolenia w Nożynie i  Bytowie poprowadziło
18  naszych  trenerów  i  trenerek.  Był  to  dla  absolwentów  Szkoły  egzamin  szkoleniowy w  realnej
rzeczywistości i wydarzenie podsumowujące roczny kurs trenerski w Szkole STOP.

"Spotkanie  Twórczych  Osób  z  Pomysłami"  było  przedsięwzięciem  skierowanym  do  młodzieży
bytowskich  szkół,  przedstawicieli  organizacji  pozarządowych  i  samorządu.  Uczestnicy  warsztatów
uczyli się między innymi: jak przygotować i zrealizować projekt młodzieżowy w swoim środowisku, jak
budować partnerstwo na rzecz rozwoju lokalnego, jak planować rozwój osobisty i zawodowy, jak być
skutecznym na rynku pracy, jak  budować wizerunek organizacji  pozarządowej oraz zdobyli wiedzę
nt.  uprzedzeń,  stereotypów  i  przepisów  prawa  związanych  z  przeciwdziałaniem  dyskryminacji  ze
względu na płeć, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, wiek i niepełnosprawność.

Wszystkie  warsztaty  prowadzone  były  metodami  aktywnymi,  angażującymi  uczestników
i pozwalającymi im skutecznie zdobywać nową wiedzę i umiejętności. Programy szkoleń w Nożynie
i Bytowie były specjalnie ułożone na potrzeby tego wyjątkowego wydarzenia lokalnego i obejmowały
najcenniejsze zagadnienia z zakresu umiejętności społecznych. Absolwenci Szkoły STOP poprowadzili
szkolenia bezpłatnie. Organizacyjne i finansowe wsparcie zapewnili: Urząd Miejski w Bytowie, Urząd
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Gminy w Czarnej Dąbrówce, Fundacja Kaszubskie Słoneczniki z Gogolewka, Stowarzyszenie Nasza
Gmina - Nasz Dom w Czarnej Dąbrówce, Stowarzyszenie Przyjaciół Nożyna 'Skotawa" w Nożynie,
Szkoła  Podstawowa  w  Nożynie,  Parafia  Nożyno  oraz  Starostwo  Powiatowe  w  Bytowie  (Wydział
Promocji).

Szkołę oficjalnie zamknęliśmy i podsumowaliśmy na spotkaniu ewaluacyjnym w dniach 2 - 3 kwietnia
2005 r.

Zaświadczenia o ukończeniu IV edycji Szkoły Trenerów STOP otrzymali:

1. Małgorzata Hołubiec  
2. Krzysztof Wirkus     
3. Danuta Sterna 
4. Elżbieta Kowalczyk     
5. Marcin Chludziński 
6. Małgorzata Borowska     
7. Marta Henzler     
8. Zbigniew Tochwin     
9. Agnieszka Szczurek     

10. Joanna Pietrasik 
11. Anna Żelazowska     
12. Dariusz Patoleta 
13. Rafał Górski     
14. Monika Serkowska 
15. Agata Teutsch 
16. Agnieszka Borek   
17. Monika Hausman-Pniewska     
18. Katarzyna Olszewska  

Opiekę merytoryczną na szkołą sprawował superwizor STOP Dariusz Fijołek.

SZKOŁA TRENERÓW STOP V – nowy projekt ( 2005 – 2006 )

W lutym 2005 r. ogłosiliśmy nabór do V edycji Szkoły Trenerów STOP. Równocześnie po raz pierwszy
w  historii  szkół  ogłosiliśmy  konkurs  na  asystentkę/asystenta  szkoły.  Program  szkoły  nieznacznie
wydłużyliśmy i zmodyfikowaliśmy o dodatkowe 16 godzin. Patronat medialny nad szkołą objął portal
www.ngo.pl.

Zgłoszenia (ankiety od kandydatów) przyjmowaliśmy do 16 marca. W drugim etapie kwalifikacji odbyły
się rozmowy kandydatów z przedstawicielami Rady Superwizorów i Zarządu STOP. W dniu 1 kwietnia
ogłosiliśmy wyniki rekrutacji i poinformowaliśmy osoby przyjęte do szkoły o tym fakcie.

Harmonogram zjazdów w 2005 r.:

· Trening interpersonalny (13 - 17 kwietnia 2005 r.)

· Jak pracuje grupa szkoleniowa? (20 - 22 maja 2005 r.) - (proces grupowy,
komunikacja interpersonalna)

· Prowadzenie grupy szkoleniowej (16 - 19 czerwca 2005 r.) - (zasady facylitacji,
techniki prowadzenia dyskusji, trudne sytuacje szkoleniowe)

· Metodologia prowadzenia szkoleń (7 - 11 września 2005 r.) - (cykl uczenia przez
doświadczenie, metody szkoleniowe, zasady prowadzenia szkoleń)

· Projektowanie programu szkoleniowego (19 - 23 października 2005 r.) -
(badanie potrzeb szkoleniowych, formułowanie celów szkolenia, konstruowanie
programu szkoleniowego, ewaluacja szkoleń)

· Prezentacja trenerska (24 - 27 listopada 2005 r.) - ( przygotowywanie i
prowadzenie prezentacji trenerskiej, opracowywanie pomocy szkoleniowych, style
trenerskie, etyka pracy trenera)

Do szkoły zakwalifikowano 19 osób, z czego jedna zrezygnowała w przeddzień rozpoczęcia zajęć,
a druga nie przyjechała na trening interpersonalny. W związku z tym grupa liczyła tylko 17 osób.
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Lista uczestniczek i uczestników V edycji ( 2005 – 2006 ) Szkoły Trenerów STOP:

1. Olga Bogacka - Stowarzyszenie Nadzieja Przyszłości - woj. pomorskie,
2. Magdalena  Chustecka  -  Stowarzyszenie  Liderów  Lokalnych  Grup  Obywatelskich

- woj. mazowieckie,
3. Izabela Dembicka - ZHP, Chorągiew Stołeczna; Hufiec W-wa Mokotów  -  woj. mazowieckie,
4. Ewa  Gientka  -  Fundacja  Pomocy  Matematykom  i  Informatykom  Niesprawnym  Ruchowo

- woj. mazowieckie,
5. Marta Gumkowska - Stowarzyszenie KLON/JAWOR - woj. mazowieckie,
6. Jolanta Gawryłkiewicz - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - woj. mazowieckie,
7. Marta Godzisz - Fundacja "Przygoda z Edukacja" woj. mazowieckie,
8. Małgorzata Jonczy - Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej; Fundacja TABU - woj. śląskie,
9. Mariusz Kołodziej - ZHP; Komenda Chorągwi Dolnośląskiej,
10.Maciej Koryciński - Centrum Wolontariatu - woj. świętokrzyskie,
11.Paulina Koszewska - Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu – woj. mazowieckie,
12.Krzysztof Leończuk - Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych - woj. podlaskie,
13.Karolina Poczykowska - FRDL - Podlaskie Centrum - woj. podlaskie,
14.Dorota Prymek - Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS - woj. łódzkie,
15.Monika Sobańska - Stowarzyszenie Aktywne Kobiety - woj. śląskie,
16.Anna Szczyrba - Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych - woj. śląskie,
17.Urszula  Zadrożna  -  Stowarzyszenie  Rozwoju  Gmin  i  Miast  Powiatu  Garwolińskiego

- woj. mazowieckie.

Asystentką szkoły została wybrana Magda Chustecka. Superwizorem Szkoły był Dariusz Fijołek.

Szkoła facylitatorów budowania partnerstw lokalnych

Szkoła facylitatorów budowania partnerstw lokalnych  - projekt realizowany od 1.08 do 31.12. 2005 r.
ze środków Ministerstwa Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

Ogłoszenie  koncepcji  projektu  oraz  zaproszenie  do  składania  ankiet  rekrutacyjnych  nastąpiło
13 sierpnia 2005 r.  2 września Zarząd STOP spośród 40 zgłoszeń z całej  Polski  wyłonił docelową
grupę szkoleniową.

W ramach projektu odbyły się 3 sesje zajęciowe:

1. 9 - 11 września 2005 r. ( warsztat merytoryczny dotyczący partnerstw)

2. 7 - 9 października 2005 r. (warsztat dotyczący facylitacji)

3. 25 - 27 listopada 2005 r. (warsztat konsultacyjny)

Szkolenia wewnętrzne dla trenerów, członków STOP

W  minionym  okresie  trenerzy,  członkowie  STOP  brali  udział  w  następujących  szkoleniach
wewnętrznych:

· W  dniach  5  -  6  lutego 2005  r.  w  Bielańskim  Ośrodku  Kultury  odbyło  się  szkolenie
"Zaawansowane techniki  pracy z grupą - psychodrama". Poprowadziły je:  Basia Chruślicka
i Agnieszka Książek,

· W dniach 16 - 17 kwietnia 2005 r. w Bielańskim Ośrodku Kultury odbyło się szkolenie z emisji
głosu. Prowadzenie: Anna Nacher,

· 22 kwietnia 2005 r. w BORISie na ul.  Ogrodowej w Warszawie odbyło się seminarium dla
trenerów "Profilaktyka i radzenie sobie z sytuacjami trudnymi". Prowadzący: Jacek Marszałek,

· 18 czerwca 2005 r.  Agnieszka Szczurek i  Agnieszka Borek prowadziły szkolenie na temat
ewaluacji,

· W  dniach  7  -  10  lipca 2005  r.  mieliśmy  pierwsze  w  historii  STOPu  Lato  z  trenerem.
W malowniczej scenerii Kaszub odbyło się pod kierunkiem Ani Nacher szkolenie z emisji głosu
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połączone  z  licznymi  aktywnościami.  Były  m.in.  rajdy  rowerowe  zakończone  kąpielami
w jeziorze, spływ kajakowy i gry zespołowe,

· W dniach 3 – 6 grudnia 2005 r. odbyło się 30 godzinne szkolenie "Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały;  jak  słuchać,  żeby  dzieci  do  nas  mówiły".  Szkolenie  prowadziła  Zosia  Śpiewak:
doświadczona  psycholożka;  niezwykła  osoba  z  bogatym  doświadczeniem  w  pracy
z dzieciakami i młodzieżą.

Superwizje i certyfikacja

W roku 2005 r. odbyło się tylko jedno szkolenie pod superwizją w związku z ubieganiem się o certyfikat
jakości szkoleń STOP oraz złożeniem wniosku o nadanie certyfikatu. Komisja Certyfikacyjna STOP po
zapoznaniu  się  z  dokumentacją  przyznała  certyfikat  jakości  szkoleń  STOP  1  stopnia  Marcinowi
Chludzińskiemu.

Inne aktywności STOP:

· „chata trenera” -  wirtualna biblioteka i  czytelnia – to  wewnętrzna, chroniona hasłem grupa
samokształceniowa i jednocześnie forum dyskusyjne,

· biblioteczka trenera na stronie WWW (rozbudowana),
· prowadzenie zakątka szkoleniowego w portalu www.ngo.pl ,
· powstał film o STOPie,
· wypożyczalnia sprzętu (kamera, rzutnik),
· 2 Walne Zgromadzenie członków STOP poświęcone głównie zmianom w Statucie: 27 czerwca

oraz 20 grudnia 2005 r.,
· kwietniowy numer gazety.ngo.pl poświęcony szkoleniom,
· nowe członkinie i  członkowie STOP: Ewa Skoczkowa, Joanna Konieczna, Piotr  Mendygrał,

Ewelina  Kluss  -  Wykrotka,  Agnieszka  Borek,  Agnieszka  Szczurek,  Danuta  Sterna,
Monika  Hausman  –  Pniewska,  Monika  Serkowska,  Agata  Teutsch,  Rafał  Górski
i Darek Patoleta,

· Spotkanie Rady Superwizorów STOP (25 stycznia 2005 r.) - głównym tematem spotkania była
V edycja Szkoły Trenerów,

· wygrany konkurs na zaprojektowanie i wykonanie nowej strony WWW  stowarzyszenia przez
studentów WIT – projekt strony nie został zaakceptowany przez zarząd STOP,

· rozsyłanie ofert pracy i współpracy szkoleniowej od firm i organizacji do członków STOP.
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