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Zarząd Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych: 

1. Małgorzata Czarnecka – prezeska 
2. Daria Sowińska–Milewska – wiceprezeska 
3. Piotr Henzler – skarbnik 
4. Agnieszka Borek – członkini zarządu 
5. Katarzyna Kiełbiowska – członkini zarządu 

 
 
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych: 

1. Lidia Kuczmierowska – przewodnicząca komisji 
2. Katarzyna Adamska–Dutkiewicz – członkini zwyczajna komisji 
3. Marcin Chludziński – sekretarz 

 
 
 
Zespół Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych: 
Małgorzata Czarnecka – dyrektorka (umowa o pracę) 
Olga Kożuchowska – koordynatorka projektów (umowa o pracę) 
Janina Czapigo – księgowa (umowa zlecenie) 
Anna Paulina Sierzputowska – koordynatorka ds. członkowskich, asystentka w projektach 
(umowa o pracę) 
Daria Sowińska–Milewska – specjalista ds. form wsparcia (umowa zlecenie od 2.11.2009) 
Elżbieta Kowalczyk – kierownik projektu (umowa zlecenie od 1.12.2009) 
Inni pracownicy: Marta Sacharczuk – umowa zlecenie 
 
 
 
Inne czynne pracujące „ciała” stowarzyszenia: 

Rada Superwizorów - skład: Katarzyna Czayka–Chełmińska, Dariusz Fijołek, Jacek 
Jakubowski, Ewa Jasińska, Paweł Jordan, Lidia Kuczmierowska, Katarzyna Sekutowicz,  
Barbara Szczerbińska, Radosław Tendera, Zbigniew Wejman, Barbara Chruślicka, Bohdan 
Skrzypczak, Agnieszka Książek (od Walnego Zgromadzenia z dnia 6.06.2009), Agnieszka 
Zarzycka (od Walnego Zgromadzenia z dnia 6.06.2009); śp.Elżbieta Sołtys (do 4.12.2009r.).  

 

 

 

 

Zakres kompetencji i odpowiedzialności Rady Superwizorów: 
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1. sprawuje nadzór nad Szkołami Trenerów STOP 
2. wybiera ze swego grona superwizora danej edycji Szkoły Trenerów 
3. dokonuje rekrutacji do Szkół Trenerów (wyznacza kryteria oraz podejmuje decyzje o 

przyjęciu lub nie danego kandydata - z uzasadnieniem) 
4. określa zakres programowy (merytoryczny) danej edycji Szkoły 
5. dba o poziom zajęć zgodny ze standardami STOP 
6. promuje i wdraża standardy jakości szkoleń STOP 
7. podejmuje decyzje o nadaniu certyfikatu jakości szkoleń STOP III stopnia na 

podstawie złożonego kwestionariusza z opisem dotychczasowej działalności 
szkoleniowej kandydata oraz 3 rekomendacji z góry ( czyli od trenerów posiadających 
certyfikat jakości szkoleń III stopnia) oraz 2 rekomendacji z dołu (czyli od trenerów 
posiadających certyfikat jakości szkoleń I lub II stopnia). 

 
Komisja certyfikacyjna - skład: Katarzyna Czayka–Chełmińska, Katarzyna Sekutowicz, 
Lidia Kuczmierowska. 
 
Cele statutowe Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych: 

1. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność w obszarach: 
nauka, oświata i edukacja. 

2. Rozbudzanie, uświadamianie i zaspakajanie potrzeb w zakresie ustawicznego 
doskonalenia kompetencji metodologicznych, dydaktycznych i społecznych wśród 
osób, grup i instytucji związanych z szeroko pojętym kształceniem na rzecz zmiany 
społecznej. 

3. Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji 
zawodowych osób zajmujących się edukacją ludzi dorosłych. 

4. Promowanie idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu, marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy. 

5. Propagowanie nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania 
społeczeństwa obywatelskiego. 

6. Upowszechnianie wiedzy dotyczącej potrzeby zmian edukacyjnych i wdrażania 
nowoczesnych form uczenia się i nauczania dorosłych. 

 
W roku 2009 odbyło się sześć posiedzeń zarządu: 
- 2 marca 
- 7 kwietnia 
- 1 czerwca 
- 8 lipca 
- 7 września 
- 9 listopada 
 
Ważniejsze podjęte uchwały: 

 1/2009                Zatwierdzenie listy uczestników IX edycji Szkoły Trenerów STOP 
 3/2009                Zaakceptowano sprawozdanie finansowe za 2008r. 
 6/2009                Uchwalono regulamin programu stażowego 
 9/2009                Uchwalono reguły współpracy przy szkoleniach komercyjnych 
 10/2009              Uchwalono szczegółowe zasady rachunkowości dotyczące projektu 

STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej 
 12/2009             Wyznaczono administratora bezpieczeństwa informacji projekcie 

STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej 
W ciągu całego roku uchwałami zarządu przyjęto do STOPu 26 nowych członków i członkiń 
oraz skreślono 1 osobę (  z powodu zaległości w opłacie składek ponad 3 lata) 
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Ogólna liczba członków i członkiń stowarzyszenia: 200 osób (stan na 31.12.2009r.) w tym w 
województwie: 
podlaskim                       20 osób 
mazowieckim                 85 osób 
zachodniopomorskim     9 osób 
dolnośląskie                   11 osób 
łódzkie                            12 osób 
pomorskie                      10 osób 
lubuskie                           2 osoby 
śląskie                            16 osób 
małopolskie                     7 osób 
kujawsko-pomorskie        6 osób 
wielkopolskie                   6 osób 
warmińsko-mazurskie      7 osób 
podkarpackie                  2 osoby 
opolskie                           1 osoba 
świętokrzyskie                 4 osoby 
lubelskie                          2 osoby 
 
Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich wyniosły 15 116 zł. W 
porównaniu z rokiem 2008r. przychody były większe o 2 368 zł. 
 
Walne Zgromadzenie członków i członkiń odbyło się 6 czerwca 2009r. Na spotkaniu 
zatwierdzono sprawozdania: merytoryczne i finansowe za 2008r., ustalono wysokość składki 
członkowskiej na 2010r. – 120 zł, dokooptowano nowe superwizorki do Rady Superwizorów; 
omówiono bieżące projekty oraz plany, zaprezentowano nowe logo STOP. 
 
W 2009r. przeprowadziliśmy ocenę działań STOP za 2008. Wyniki badania ankietowego 
stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania. 
 
W 2009r. w szkoleniach przygotowanych i zrealizowanych przez nas wzięło udział 372 
osoby.  
W tym: 

 Długimi cyklami szkoleniowymi i trenerskimi (VIII, IX i X edycja Szkoły Trenerów 
STOP, szkolenia trenerskie dla nauczycieli z woj. Małopolskiego (projekt partnerski 
ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła), STOProcent jakości – podniesienie 
kompetencji kadry szkoleniowej)  objęliśmy 88 osób 

 Szkoleniami, które prowadzili absolwenci naszych projektów (tzw. treningi zadaniowe 
na zakończenie szkoleń trenerskich) objęliśmy 170 osób 

 Krótszymi formami szkoleniowymi (zazwyczaj 2 dniowe warsztaty) realizowanymi w 
ramach szkoleń wewnętrznych i projektów dla członków/ członkiń oraz trenerów/ 
trenerek spoza STOP objęliśmy 114 osób. 
 
 
 
 
 

Spis treści: 
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G ł ó w n e  o b s z a r y  d z i a ł a l n o ś c i :  
Obszar szkoleniowy oraz integrujący środowisko trenerskie 

 
I.  Ogólnopolskie szkoły trenerów 

 
1. VIII edycja Szkoły Trenerów STOP – kurs podstawowy (kontynuacja szkoły z 

2008r.)  
Trening zadaniowy pod nazwą: Zmiana STOProcent, czyli szkolenia dla 
społeczności Olsztyna 

 
Wszystkie zajęcia merytoryczne w ramach VIII edycji zakończyły się w grudniu 2008r. 
12 i 13 marca 2009r. ponad 20 trenerów i trenerek z całej Polski (absolwentów Szkoły) w 
ramach swojego egzaminu wieńczącego roczną naukę przeprowadziło w Olsztynie bezpłatny 
dwudniowy cykl szkoleń dla młodzieży, dorosłych, osób zaangażowanych w rozwój 
środowiska lokalnego, pracowników i wolontariuszy skupionych wokół instytucji 
samorządowych, organizacji pozarządowych i wyższych uczelni. W dziewięciu szkoleniach 
wzięło udział 170 osób. Dla trenerów to była okazja na sprawdzenie swoich umiejętności w 
realnej rzeczywistości, otrzymanie informacji od superwizorów obecnych na szkoleniach oraz 
uroczyste zamknięcie VIII edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, której są 
absolwentami, a dla uczestników zajęć – możliwość zdobycia nowej wiedzy, nawiązania 
kontaktów i podzielenia się swoimi doświadczeniami w wybranych obszarach. 
W podsumowaniu wydarzenia uczestniczył wiceprezydent Olsztyna Jerzy Szmit oraz 
gospodarze OWSIiZ. Organizatorów przedsięwzięcia  reprezentowały: Monika Michniewicz, 
pełnomocnik prezydenta ds. organizacji pozarządowych, dyrektorka Olsztyńskiego Centrum 
Organizacji Pozarządowych Monika Falej z Fundacji Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA,  
Małgorzata Czarnecka, prezeska STOP oraz superwizor STOP Zbigniew Wejman. 
Zmiana STOProcent, czyli szkolenia dla społeczności Olsztyna to przedsięwzięcie, które 
zostało przygotowane i zorganizowane przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji 
Pozarządowych STOP, Urząd Miasta w Olsztynie, Olsztyńskie Centrum Organizacji 
Pozarządowych, Fundację FIKA oraz Olsztyńską Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania 
im T. Kotarbińskiego.  
Patronem medialnym VIII edycji Szkoły Trenerów STOP był portal ngo.pl 
 

 
 

Olsztyn 13.03.2009; uczestnicy szkoleń, trenerzy i superwizorzy podczas pamiątkowego  zdjęcia 
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Po treningu zadaniowym nadszedł czas podsumowania i pożegnania. W dniu 17 kwietnia 
2009r. grupa podsumowała proces całej szkoły oraz trening zadaniowy (w aspekcie 
trenerskim). Spojrzeliśmy też w przyszłość (mówiliśmy o członkostwie w STOPie oraz 
certyfikacji). Na koniec Lidia Kuczmierowska oraz Małgorzata Czarnecka wręczyły dyplomy 
ukończenia szkoły. Podczas kolacji nie brakowało toastów, a potem idąc za procesem grupa 
spędziła ostatni wieczór i noc na wspólnym świętowaniu. 18 kwietnia nadszedł czas oceny 
szkoły przez uczestników i uczestniczki - proces ewaluacji przygotowała i prowadziła 
Agnieszka Borek. 
 
Koordynatorka – Małgorzata Czarnecka.  
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej. 

 
 
2. IX edycja Szkoły Trenerów STOP – kurs podstawowy (2009-2010) 

W lutym 2009 roku ogłosiliśmy nabór do IX edycji Szkoły Trenerów STOP. Zestaw 
dokumentów składał się z zaproszenia, programu (istotna zmiana w programie w stosunku 
do poprzednich edycji to dodatkowe sesje: komunikacja oraz etiudy szkoleniowe, 
wprowadzenie referatów oraz liczebność grupy ograniczona do 12 osób), regulaminu i karty 
zgłoszeniowej.  

Patronem medialnym IX edycji jest portal ngo.pl. W wyniku dwustopniowej kwalifikacji 
(ankieta zgłoszeniowa i rozmowa kwalifikacyjna) do udziału w zajęciach zostało 
zaproszonych 12 osób. Opiekunką Szkoły z ramienia Rady Superwizorów została Lidia 
Kuczmierowska. 

 

 

Foto: Tomasz Kochan 

 
 
 

Harmonogram sesji w 2009r: 
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Temat zajęć Prowadzenie Data 
TRENING INTERPERSONALNY Agnieszka Zarzycka 15 - 19 kwietnia 2009 

PROCES I DYNAMIKA SZKOLENIA Barbara Chruślicka 8 - 9 maja 2009 
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Barbara Chruślicka 29 - 30 maja 2009 

TRENER JAKO FACYLITATOR I 
EKSPERT Dariusz Fijołek 19 - 21 czerwca 2009 

JAK UCZĄ SIĘ DOROŚLI Ewa Jasińska 18 - 20 września 2009 

PROJEKTOWANIE SZKOLENIA Lidia 
Kuczmierowska 

16 - 18 października 
2009 

METODY SZKOLENIOWE Lidia 
Kuczmierowska 20 - 22 listopada 2009 

ETIUDY SZKOLENIOWE Lidia 
Kuczmierowska 11 - 13 grudnia 2009 

 Trening zadaniowy pod nazwą: „KalejdoSTOP szkoleń” odbędzie się w Olsztynie w dniach 
15-16 lutego 2010r. 

Koordynatorka – Małgorzata Czarnecka.  
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej. 

 

3. X edycja Szkoły Trenerów STOP – kurs podstawowy (2009-2010) – edycja 
warszawska 

Po raz pierwszy w historii stowarzyszenia podjęliśmy decyzję, aby organizować dwie edycje 
szkoły w jednym roku (na wiosnę i na jesieni). Edycje różnią się tym, że jedna jest 
wyjazdowa (z noclegami i wyżywieniem), a druga stacjonarna (zajęcia w Warszawie w 
naszej sali szkoleniowej, bez noclegów). W związku z przygotowaniem i uchwaleniem 
regulaminu programu stażowego, część zajęć w edycji warszawskiej prowadzona jest przez 
2 trenerów (trenera wiodącego i trenera stażystę). 

Nabór do szkoły ogłosiliśmy w sierpniu 2009r.; we wrześniu odbyły się rozmowy 
kwalifikacyjne. Do udziału w szkole zakwalifikowano 12 osób (z tego jedna osoba 
zrezygnowała z udziału w przeddzień treningu interpersonalnego, w związku z tym grupa 
liczy 11 osób). Program zajęć jest taki sam jak w IX edycji. Opiekunką Szkoły z ramienia 
Rady Superwizorów jest Agnieszka Zarzycka. Patronem medialnym jest portal ngo.pl. 

W 2009r. odbyły się poniższe zajęcia.  

Temat zajęć Prowadzenie Data 

TRENING INTERPERSONALNY Agnieszka 
Zarzycka 

30 września - 4 października 
2009 

PROCES I DYNAMIKA SZKOLENIA Barbara Chruślicka 23 - 24 października 2009 
KOMUNIKACJA 

INTERPERSONALNA Barbara Chruślicka 24 - 25 listopada 2009 

 
Koordynatorka – Małgorzata Czarnecka.  
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej. 
 



Sprawozdanie merytoryczne - 2009 9

 
II.  Działania na rzecz członków i członkiń STOP 

 
1. Projekt: STOPami ku lepszej jakości szkoleń (kontynuacja projektu z 2008r) 

 

 
 
Projekt „STOPami ku lepszej jakości szkoleń”, to przedsięwzięcie realizowane od sierpnia 
2008r do lipca 2009r. (włącznie) przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i 
Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w 
ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. 
Zakłada on pięć głównych działań: 
 
1) Szkolenia merytoryczne dla trenerów organizacji pozarządowych. W 2009 r. w ramach 
projektu odbyły się trzy z sześciu zakładanych w projekcie: Zarządzanie zespołem poprzez 
delegowanie zadań i uprawnień, prowadzone przez STOPowicza Mirosława Borka, Lego 
LogosTM: konflikt, kreatywność, konsensus, prowadzone przez Jarosława Marka Spychałę, a 
także szkolenie dotyczące gry strategicznej jako metody szkoleniowej: Zarządzanie NGO, 
prowadzone przez Lidię Kuczmierowską i Piotra Henzlera. 
 
2) Szkolenia superwizyjne dla doświadczonych trenerów. W 2009 r. odbyła się II cześć 
szkoleń dla trenerów z doświadczeniem odpowiadającym I stopniu certyfikatów STOP, 
prowadzona przez Łucję Sokorską–Maj. Ponad to odbyły się dwie części szkolenia 
skierowanego do trenerów z doświadczeniem odpowiadającym II i III stopniowi certyfikatu 
STOP, prowadzone przez Teresę Worobiej. 
 
3) Publikacja STOP. W ramach projektu powstała pierwsza publikacja Stowarzyszenia 
STOProcent jakości. Szkolenia w sektorze pozarządowym. Dotyczy różnych aspektów 
prowadzenia szkoleń. Cały zespół tworzą: autorzy i autorki wyłonieni spośród osób, które 
zgłosiły się do pracy w odpowiedzi na naszą ofertę, redaktorki, wolontariuszka i wolontariusz 
(prawnik). Publikacja składa się z dwóch części: wiedzowej oraz wywiadów z superwizorami i 
superwizorkami STOP. Część pierwsza dotyczy aspektów psychologicznych i 
metodologicznych prowadzenia szkoleń. Tworzy ją 14 rozdziałów. 
 
4) Certyfikacja trenerów STOP. W ramach projektu trenerzy mogli ubiegać się o 
dofinansowanie dziesięciu superwizji szkoleń podlegającym procedurze certyfikacyjnej. W 
rozdaniu jesienno/wiosennym 2008/2009 r. dofinansowanie otrzymali: 
1. Henzler Marta – 2 superwizje w związku z ubieganiem się o certyfikat II stopnia 
2. Konieczna Joanna -  1 superwizja w związku z ubieganiem się o certyfikat I stopnia 
3. Hausman - Pniewska Monika - 1 superwizja w związku z ubieganiem się o certyfikat I 
stopnia  
4. Falej Monika - 1 superwizja w związku z ubieganiem się o certyfikat I stopnia  
5. Borek Agnieszka - 1 superwizja w związku z ubieganiem się o certyfikat I stopnia  
6. Gałka Ewa - 2 superwizje w związku z ubieganiem się o certyfikat II stopnia  
7. Fleischer Robert - 1 superwizja w związku z ubieganiem się o certyfikat I stopnia  
8. Pyszkowska Izabela - 1 superwizja w związku z ubieganiem się o certyfikat I stopnia  
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5) Gra zarządzanie NGO. W ramach projektu powstała gra symulacyjna dla trenerów 
organizacji pozarządowych dotycząca zarządzania organizacją pozarządową. W jej 
tworzenie zaangażowany był zespół kilku osób. W 2009 r. odbyły się w związku z grą dwa 
szkolenia. Pierwsze skierowane było do pracowników/-czek organizacji pozarządowych z 
Sochaczewa, było to szkolenie pilotażowe. Drugim szkoleniem, było szkolenie przekazujące 
licencję trenerom/-kom na prowadzenie szkoleń przy użyciu gry. 
 
6) Biblioteka STOP. Dzięki projektowi poszerzyła się biblioteka Stowarzyszenia o pozycje 
dotyczące prowadzenia szkoleń i nowoczesnego podejścia do pracy z ludźmi. 
 
Koordynatorką projektu była Olga Kożuchowska 
 

2. Projekt:  Trener NONSTOP 
 

 
Projekt Trener NONSTOP to dwuletni projekt współfinansowany ze środków Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009. Składa się z czterech modułów. W 
2009 r. zrealizowane zostały dwa: 
 
1) Grupa superwizyjna. Na przełomie września i grudnia odbyły się trzy spotkania grupy 

superwizyjnej, której uczestnikami są trenerzy i trenerki (12 osób), którzy w ramach grupy 
omawiają sytuacje trudne pojawiające się na szkoleniach. Grupę prowadzi Agnieszka 
Zarzycka. W 2010r. odbędą się kolejne dwa spotkania grupy. 
 

2) Dofinansowanie do certyfikatów. W ramach projektu dofinansowanie do certyfikatu 
otrzymało 6 trenerów/-ek: 
1. Magdalena Chustecka 
2. Jarosław Greser 
3. Krzysztof Leończuk 
4. Anna Agnieszka Lisikiewicz 
5. Gracjana Woźniak 
6. Iwona Zaborowska 
W roku 2010 6 dofinansowań do superwizji do certyfikatu otrzymają kolejne trenerki i 
trenerzy. 
 

3) W 2010 r. powstanie gra szkoleniowa dotycząca zarządzania zasobami ludzkimi. 
 
4) W 2010 r. wydana zostanie publikacja poświęcona prawu autorskiemu w czasie szkoleń. 

Jej autorem jest Jarosław Greser. 
 
 

3. Szkolenia wewnętrzne 
 
W całym 2009 r. Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych zorganizowało 
jedenaście szkoleń wewnętrznych – część była bezpłatna a część płatna. 

 7-9 stycznia- szkolenie dotyczące prowadzenia superwizji (II część) dla osób 
posiadających certyfikaty jakości szkoleń STOP I stopnia). Prowadzenie łucja 
Sokorska - Maj (szkolenie bezpłatne w ramach FOP)  
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 22-24 stycznia -szkolenie dotyczące prowadzenia superwizji (I część) dla osób 
posiadających certyfikaty jakości szkoleń STOP II i III stopnia). Prowadzenie Teresa 
Worobiej (szkolenie bezpłatne w ramach FOP)  

 20-21 lutego - szkolenie Zarządzanie zespołem poprzez delegowanie zadań i 
uprawnień. Prowadzenie Mirosław Borek (szkolenie bezpłatne w ramach FOP)  

 6-7 marca - szkolenie Ewaluacja miękkich rezultatów projektow. Prowadzenie 
Agnieszka Borek.  

 3 kwietnia - szkolenie Lego-Logos. Prowadzenie Jarosław Spychała (I grupa) 
Szkolenie bezpłatne w ramach FOP  

 5 kwietnia - szkolenie Lego-Logos. Prowadzenie Jarosław Spychała (II grupa) 
Szkolenie bezpłatne w ramach FOP  

 6-7 kwietnia - szkolenie dotyczące prowadzenia superwizji (II część) dla osób 
posiadających certyfikaty jakości szkoleń STOP II i III stopnia). Prowadzenie Teresa 
Worobiej (szkolenie bezpłatne w ramach FOP)  

 18-19 maja - szkolenie dla trenerów nt wykorzystania gry strategicznej dotyczącej 
zarządzania NGO - GRANGO. Prowadzenie Lidia Kuczmierowska i Piotr Henzler 
(szkolenie bezpłatne licencyjne w ramach FOP)  

 29 lipca - szkolenie "Rozwój osobowości - Jungian Type Index". Prowadzenie: 
Katarzyna Żmijewska i Piotr Pysiak (szkolenie płatne).        

 25-26 września 2009 - szkolenie "Własność intelektualna w pracy trenera/trenerki". 
Prowadzenie: Jarosław Greser (szkolenie płatne).  

 30 października 2009 - szkolenie "Rozwój Osobowości - Jungian Type Index". 
Prowadzenie: Katarzyna Żmijewska i Piotr Pysiak (szkolenie płatne) 

 
4. Superwizje i certyfikacja 

 
Komisja Certyfikacyjna STOP w 2009 roku przyznała 17 certyfikatów jakości szkoleń STOP 
(w tym 2 certyfikaty III stopnia, 2 – II stopnia i 13 – I stopnia). 
Dzięki dofinansowaniu do certyfikatu w ramach projektu STOPami ku lepszej jakości szkoleń 
certyfikat I stopnia w 2009 otrzymali: Agnieszka Borek, Monika Falej, Joanna Konieczna, 
Monika Hausman–Pniewska oraz certyfikat II stopnia – Marta Henzler i Ewa Gałka. 
W ramach projektu Trener NONSTOP certyfikaty I stopnia otrzymali: Magdalena Chustecka, 
Jarosław Greser, Krzysztof Leończuk, Anna Agnieszka Lisikiewicz, Gracjana Woźniak. 
Certyfikaty nie związane z dofinansowaniem z projektów: certyfikat III stopnia otrzymały: 
Agnieszka Książek i Agnieszka Zarzycka oraz I stopnia otrzymali: Monika Bełdowska, Michał 
Pawlęga, Stanisława Retmaniak oraz Anna Żelazowska–Kosiorek. 
Na koniec 2009 r. mamy 75 osób legitymujące się certyfikatami jakości szkoleń STOP I, II i 
III stopnia. 
 
 

5. Projekt: STOProcent jakości - podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej 
 

 

W listopadzie 2009 roku rozpoczęła się realizacja projektu STOProcent jakości - 
podniesienie kompetencji kadry szkoleniowej realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (działanie 2.2.2.) współfinansowany ze Środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – to pierwszy samodzielny 
projekt STOP z EFS 
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Celem projektu jest zwiększenie umiejętności i kompetencji trenerskich osób prowadzących 
szkolenia na rzecz kadr przedsiębiorstw i osób prawnych nie prowadzących działalności 
gospodarczej. 

Rekrutacja do projektu została przeprowadzona na etapie pisania wniosku i była skierowana 
do doświadczonych trenerów i trenerek.  Rekrutacja połączona była z diagnozą potrzeb w 
zakresie wiedzy i umiejętności, niezbędnych do prowadzenia szkoleń. Dzięki temu 
zaproponowano w projekcie szkolenia i doradztwo, które odpowiadają indywidualnym 
potrzebom każdemu z uczestników. W projekcie ostatecznie biorą udział 22 osoby. Każda z 
osób ma indywidualną ścieżkę swojego rozwoju – może korzystać ze szkoleń grupowych, 
seminariów, coachingu i superwizji. 

Harmonogram działań na lata 2009/2010 

 

 Wśród działań prowadzonych w ramach projektu są również superwizje oraz coaching, które 
mają charakter indywidualny. 

  

Foto: Katarzyna Adamska – Dutkiewicz (zdjęcia z treningu kreatywności) 

DZIAŁANIA PROWADZĄCY TERMIN 
Trening asertywności Agnieszka Zarzycka 12-14 listopada 2009 
Trening twórczości Krzysztof Kondracki 18-19 grudnia 2009 
Szkolenie: Metody diagnozy potrzeb 
szkoleniowych Rafał Świeżak 22-23 stycznia 2010 

Szkolenie: Zaawansowane metody i 
techniki szkoleniowe Lidia Kuczmierowska 12-14 marca i 16-18 kwietnia 2010 

Szkolenie: Trudne sytuacje na 
szkoleniu Łucja Sokorska-Maj 21-23 maja 2010 

Szkolenie: Prowadzenie prezentacji Dariusz Fiołek 1-3 lipca 2010 
Szkolenie: Metody ewaluacji Katarzyna Sekutowicz 9-11 września 2010 
Seminarium: Psychologia różnic 
indywidualnych Mariusz Zięba 11 czerwca 2010 

Seminarium: Psychologia emocji i 
motywacji Mariusz Zięba 11 czerwca 2010 

Seminarium: Psychologia procesów 
poznawczych Mariusz Zięba 8 października 2010 

Seminarium: Psychologia społeczna Mariusz Zięba 8 października 2010 
Doradztwo grupowe: Grupa 
wsparciowo-superwizyjna Łucja Sokorska-Maj 26 lutego, 23 kwietnia, 18 czerwca, 

27 sierpnia, 15 października 2010 
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W grudniu 2009r. odbył się audyt projektu przeprowadzony przez firmę Ernst&Young na 
zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Zespół realizujący projekt: 

Kierownik Projektu – Elżbieta Kowalczyk 

Specjalista ds. form wsparcia – Daria Sowińska–Milewska 

Opiekunka merytoryczna – Małgorzata Czarnecka 

Asystentka – Anna Paulina Sierzputowska 

III.  Działania na rzecz innych osób i podmiotów –szkoły trenerów na zlecenie; 
szkolenia trenerskie w partnerstwie na podstawie umów 

 
1. Szkoła Trenerów dla Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT 

 – kontynuacja projektu z 2008r. 
 
W ramach II edycji Szkoły Trenerów dla Sieci SPLOT w 2009r. przeprowadzono dwie 
ostatnie sesje: 
15-18.01.2009r. – projektowanie programów szkoleniowych 
19-22.02.2009r. – prezentacja trenerska 
Superwizorką Szkoły była Agnieszka Zarzycka.  
Koordynatorka – Małgorzata Czarnecka 
Projekt finansowany w ramach umowy z Siecią SPLOT (działalność gospodarcza) 
 

2. Szkolenia trenerskie dla nauczycieli z woj. małopolskiego  
–  Przystosowanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli do nowych potrzeb 
rynku edukacyjnego PO KL, działanie 9.4. (projekt w partnerstwie ze 
Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła) 
 

Od lutego 2009r. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Przyjazna Szkoła oraz kooperacji z 
firmą Invent realizowaliśmy cykl szkoleń trenerskich dla nauczycieli z woj. małopolskiego. W 
ramach umowy partnerskiej STOP był odpowiedzialny za przygotowanie metodologii szkoleń 
trenerskich, nadzór nad prawidłową realizacją i jakością, wybór szkoleniowców, przekazanie 
materiałów szkoleniowych. 
Koordynatorka - Małgorzata Czarnecka 
Projekt finansowany z PO KL 9.4. 
 

3. Warmińsko-Mazurska Szkoła Trenerów 
(umowa partnerska z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw 
Pozarządowych PO KL 5.4.2) 

 
Na jesieni 2009r. rozpoczęliśmy realizację Warmińsko-Mazurskiej Szkoły Trenerów. W 
ramach umowy partnerskiej STOP był odpowiedzialny za przygotowanie metodologii szkoleń 
trenerskich, nadzór nad prawidłową realizacją i jakością, wybór szkoleniowców, przekazanie 
materiałów szkoleniowych. 
Do końca 2009r. przeprowadzono cztery z sześciu zaplanowanych sesji. W 2010r. szkolenia 
będą kontynuowane. 
Lider procesu edukacyjnego – Małgorzata Czarnecka 
Projekt finansowany z PO KL 5.4.2. 
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4. Szkolenia trenerskie dla bibliotekarzy i bibliotekarek 
 

 
Stowarzyszenie wygrało konkurs na przeprowadzenie szkoleń trenerskich dla 64 
bibliotekarzy/-rek konsultantów/-ek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, zarządzanego 
przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W roku 2009 odbyły się w ramach 
tego projektu działania przygotowujące do realizacji.  
W ramach tego przedsięwzięcia odbędą się IV edycje szkoleń trenerskich dla tej grupy 
zawodowej. Wszystkie cztery edycje będą miały swoich opiekunów: I edycja – Maja Branka, 
II edycja – Agnieszka Książek, III edycja – Barbara Szczerbińska, IV edycja – Katarzyna 
Czayka–Chełmińska. Nad całością szkoleń czuwała będzie Marta Henzler. 
Koordynatorką projektu jest Olga Kożuchowska 
 
 

IV.  Działania około trenerskie na rzecz innych osób i podmiotów  
 

1. Mobilizowanie... wiem, facylitacja... potrafię - reszta to stereotyp 
 

 
Działania w ramach projektu zostały rozpoczęte w czerwcu i trwały do listopada 2009 r. 
włącznie. Grupą docelową projektu były kobiety aktywne, animatorki lokalne z woj. 
mazowieckiego, w tym uczestniczki Akademii Kobiet Aktywnych, projektu realizowanego 
przez partnera projektu Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z 
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Oferta kierowana była przede wszystkim do tych 
kobiet, jak i do ich partnerek lokalnych. 
Projekt składał się z 4 szkoleń. Dwa szkolenia dotyczyły wykorzystania wiedzy o procesie 
grupowym, prowadził je Marian Wątroba. Drugi rodzaj szkoleń dotyczących mobilizowania do 
działań oraz budowania nieformalnych sieci współpracy prowadziła Katarzyna Kozłowska. 
Wszystkie szkolenia odbyły się we wrześniu i październiku 2009 r. w ośrodku szkoleniowym 
w Łowiczu. 
Dodatkowo uczestniczki projektu zapewnione miały wsparcie merytoryczne od koordynatorki 
z ramienia CAL, Urszuli Grzędy. 
 
Koordynatorką projektu była Olga Kożuchowska 

  
 

V. Inne aktywności STOP 
 

 
o biblioteczka trenera na stronie www  - dokupiono nowe książki; wszystkie publikacje 

są zinwentaryzowane (mają swoje indeksy); są wciągnięte do programu 
bibliotecznego 

o prowadzenie zakątka szkoleniowego w portalu www.ngo.pl (sondaże nt szkoleń) 
o wypożyczalnia sprzętu (kamera, rzutnik) 
o przygotowano ankietę oraz dokonano ewaluacji działań STOP za 2008r. w formie 

webankiety) 
o aktualizacja strony www.stop.engo.pl – na bieżąco; przynajmniej raz w tygodniu; 

projekt nowej strony www.stowarzyszeniestop.pl oraz przenoszenie zasobów ze 
starej strony na nową 

o przygotowywanie ofert na zapytania o szkolenia trenerskie 
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o Spotkania Rady Superwizorów STOP (styczeń, lipiec oraz listopad 2009r.) – główne 
tematy spotkania: szkoły trenerów i standard superwizji 

o rozsyłano oferty pracy i współpracy szkoleniowej od firm i organizacji do członków 
STOP 

 
 
 
 
 
Nazwa banku i numery rachunków:  
Nordea Bank Polska S.A.  
26 1440 1101 0000 0000 0534 0284 (konto podstawowe); 
17 1440 1101 0000 0000 0534 0349 (szkoły STOP) 
30 1440 1185 0000 0000 1060 4238 (konto EFS) 
 
 
 
 
Zarząd STOP: (podpisy) 
 
 
Małgorzata Czarnecka – prezeska 

Daria Sowińska – Milewska – wiceprezeska 

Piotr Henzler – skarbnik 

Agnieszka Borek – członkini zarządu 

Katarzyna Kiełbiowska – członkini zarządu 


