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Nazwa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych 

Siedziba i biuro: ul. Smolna 16 lok. 7, 00-375 Warszawa  

 

Data i miejsce pierwszej rejestracji: Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy, 

23.01.1997 r. 

Data i miejsce rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, 

27.03.2002r. 

 

Numer KRS: 0000102807 

REGON: 012839800 

NIP: 521-28-83-113 

Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP w Warszawie: 2.14/00028/2006 

 

e-mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl 

tel./fax +48 22 468 87 73 

tel. kom. +48 724 737 117 

 

www.stowarzyszeniestop.pl 

www.facebook.com/stowarzyszeniestop 

bip.stowarzyszeniestop.pl 

 

 

 

Zarząd 

 

Piotr Henzler – prezes 

Daria Sowińska-Milewska – wiceprezeska 

Michał Pawlęga – skarbnik 

Katarzyna Lipka-Szostak – członkini zarządu 

Jarosław Greser – członek zarządu 

 

Zakres kompetencji Zarządu: 

 reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu 

 zwoływanie Walnych Zgromadzeń nie rzadziej niż raz w ciągu dwunastu miesięcy 

 uchwalanie zaleceń dotyczących tematyki i kierunków działalności Stowarzyszenia 

 realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia 

 dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień statutowych 

 sporządzanie sprawozdań z działalności 

 przedkładanie Komisji Rewizyjnej i Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania finanso-

wego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia, 

 przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków/członkiń Stowarzyszenia 

mailto:biuro@stowarzyszeniestop.pl
http://www.stowarzyszeniestop.pl/
http://www.facebook.com/stowarzyszeniestop
http://bip.stowarzyszeniestop.pl/
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 rozpatrywanie sporów między członkami/ członkiniami, powstałych w związku z działalnością 

Stowarzyszenia 

 powoływanie oddziałów terenowych, komisji, zespołów i rad 

 uchwalanie regulaminów wewnętrznych 

 ustalanie i rozszerzenie form i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej i działalności 

odpłatnej oraz podejmowanie decyzji o jej zawieszeniu oraz odwieszeniu  

 

Zebrania zarządu w 2013 roku: 

 23 stycznia 

 11 marca 

 15 kwietnia 

 13 maja 

 17 czerwca 

 24 lipca 

 13 sierpnia 

 7 października 

 8 listopada 

 22 listopada 

 19 grudnia 

 

Ze wszystkich spotkań na stronie internetowej publikowane są notatki i sprawozdania, zgodnie z re-

gulaminem pracy zarządu. 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

 

Tomasz Kawka - przewodniczący komisji   

Katarzyna Kiełbiowska  - członek zwyczajny komisji 

Katarzyna Gorzędowska  - członek zwyczajny komisji 

 

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej: 

 kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia 

 występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień 

 wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

 składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności oraz wystę-

powanie z pisemnym wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego zarządu. 

 

 

Rada Superwizorów 

 

1. Katarzyna Czayka-Chełmińska 

2. Jacek Jakubowski 

3. Paweł Jordan 

4. Lidia Kuczmierowska 
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5. Zbigniew Wejcman 

6. Agnieszka Zarzycka  

 

Zakres kompetencji Rady Superwizorów: 

 doradzanie Zarządowi w zakresie kierunków rozwoju Stowarzyszenia związanych ze standar-

dami jakości szkoleń. 

 nadzór nad Szkołami Trenerów STOP poprzez:  

 określanie zakresu programowego Szkoły Trenerów 

 wybór opiekuna Szkoły Trenerów 

 wyznaczanie kryteriów naboru do Szkoły Trenerów oraz prowadzenie rekrutacji  

 dbałość o poziom zajęć zgodny ze standardami STOP 

 prowadzenie procesu przyznawania certyfikatów jakości szkoleń I, II i III stopnia poprzez po-

woływanie i nadzór nad pracami Komisji Certyfikacyjnej. 

 

Lista superwizorów i superwizorek 

 

1. Maja Branka 

2. Barbara Chruślicka 

3. Katarzyna Czayka-Chełmińska 

4. Dariusz Fijołek 

5. Bernadeta Grobelny 

6. Marta Henzler 

7. Jacek Jakubowski 

8. Ewa Jasińska 

9. Paweł Jordan 

10. Agnieszka Książek 

11. Lidia Kuczmierowska 

12. Katarzyna Sekutowicz 

13. Barbara Szczerbińska 

14. Agnieszka Szelągowska 

15. Zbigniew Wejcman 

16. Jolanta Woźnicka  

17. Agnieszka Zarzycka 

 

Komisja Certyfikacyjna 

 

1. Barbara Chruślicka 

2. Marta Henzler 

3. Ewa Jasińska 

4. Agnieszka Książek 

5. Agnieszka Zarzycka 

 

Zakres kompetencji Komisji Certyfikacyjnej: 

 podejmowanie decyzji w sprawie przyznania certyfikatu I i II stopnia oraz rekomendowanie 

Radzie Superwizorów przyznania lub przedłużenia certyfikatu III stopnia. 
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Członkowie Stowarzyszenia  

 

Liczba członków i członkiń (stan na 31.12.2013): 237 osób 

W 2013 roku Zarząd odpowiednimi uchwałami: 

 przyjął 26 osób do grona członków i członkiń 

 skreślił 23 osoby z listy członków i członkiń (17 z powodu dwuletniej zaległości w opłacaniu 

składki członkowskiej, 6 osób z powodu osobistej rezygnacji z członkostwa)  

Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich wyniosły 25 737,50 zł. W porówna-

niu z rokiem 2012 były niższe o 3 476,00 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie według województw (stan na 31.12.2013) 

województwo liczba członków/iń 
zmiana w stosunku  

do 2012 r. 

dolnośląskie 13 -1 

kujawsko-pomorskie 7 -1 

lubelskie 3 -1 

lubuskie 2 +1 

łódzkie 13 +3 

małopolskie 16 -2 

mazowieckie 91 -6 

opolskie 9 0 

podkarpackie 3 0 

podlaskie 20 +2 

pomorskie 9 +1 

śląskie 17 0 

świętokrzyskie 3 -1 

warmińsko-mazurskie 9 +2 

wielkopolskie 16 +7 

zachodniopomorskie 6 -1 

 237  
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Zespół – biuro Stowarzyszenia 

 

1. Małgorzata Czarnecka – dyrektorka (umowa o pracę) 

2. Beata Borkowska-Ślósarska – kierownik projektu (umowa zlecenie) 

3. Janina Czapigo – księgowa (umowa zlecenie) 

4. Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka projektów (umowa o pracę) 

5. Olga Kożuchowska – koordynatorka projektów (umowa o pracę od 9.04.2013) 

6. Anna Paulina Sierzputowska – koordynatorka ds. członkowskich, asystentka w projektach 

(umowa o pracę) 

7. Daria Sowińska-Milewska – specjalistka ds. realizacji projektów unijnych (umowa zlecenie) 

8. Joanna Zienkiewicz – koordynatorka projektu (umowa zlecenie) 

 

Inni współpracownicy: 

1. Marta Trojgo (umowa zlecenie na sprzątanie biura) 

2. Tamara Shakel (stażystka, październik 2012-kwiecień 2013) 

3. Dominika Jaroń (stażystka, styczeń-luty 2013) 

4. Anna Wasińska (stażystka, kwiecień-maj 2013) 

5. Julia Sobolewska (stażystka, kwiecień-czerwiec 2013) 

6. Justyna Porzezińska (stażystka, czerwiec-lipiec 2013) 

7. Kamil Sztyler (stażysta, sierpień-wrzesień 2013) 

8. Joanna Rzepka (stażystka, październik-grudzień 2013) 

9. Mikołaj Zarzycki (stażysta, listopad-grudzień 2013) 

 

Cele statutowe Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych: 

 Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez działalność w obszarach: nauka, 

oświata i edukacja. 

 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. 

 Podnoszenie poziomu wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej oraz kwalifikacji zawodowych 

osób zajmujących się edukacją ludzi dorosłych. 

 Promowanie idei uczenia się jako narzędzia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, mar-

ginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy. 

 Propagowanie nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania społe-

czeństwa obywatelskiego. 

 Upowszechnianie wiedzy dotyczącej potrzeby zmian edukacyjnych i wdrażania nowoczesnych 

form uczenia się i nauczania dorosłych. 
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Walne Zgromadzenie członków i członkiń  

 

15 czerwca 2013 r. 

Sprawozdawcze: sprawozdania z działalności przedstawił Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada Su-

perwizorów; zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2012 r., uchwalono wysokość 

składki członkowskiej obowiązującej w 2014 r. 

 

Certyfikacja 

 

Komisja Certyfikacyjna STOP wsparta przez Radę Superwizorów w 2013 roku przyznała  9 certyfika-

tów jakości szkoleń STOP: 

 jeden certyfikat II stopnia (Edyta Gleich) 

 osiem certyfikatów I stopnia (Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Alicja Gawinek, Liliana Hel-

wich, Dagmara Kistela, Aneta Krawczyk, Joanna Podolak, Mirosław Sobkowiak, Teresa Za-

grodzka) 

 

Na koniec 2013 mamy 83 trenerów i trenerek posiadających certyfikat jakości szkoleń STOP. 
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Planowanie strategiczne 

 

W październiku 2012 roku rozpoczęliśmy w Stowarzyszeniu planowanie strategiczne. Zaprosiliśmy do 

niego członków i członkinie oraz pracowników biura. Chcieliśmy wspólnie zastanowić się nad przy-

szłością STOPu, nad tym czym dokładnie ma się zajmować, jak ma sobie radzić na konkurencyjnym 

rynku oraz co STOP powinien dawać swoim członkom i członkiniom, ale też - co członkowie i członki-

nie mogą dawać STOPowi? Pod koniec 2012 roku została sformułowana wizja Stowarzyszenia. 

Prace nad planowaniem strategicznym kontynuowaliśmy w 2013 roku. Podczas spotkania 23 stycznia 

zajęliśmy się już bardziej praktyczną stroną procesu planowania: zebraliśmy pomysły na działania, 

wyznaczyliśmy priorytety i tzw. „odważne kroki” – pięć obszarów, w których chcielibyśmy wprowa-

dzić zmianę: 

1. Opracowanie programu i uruchomienie dwóch produktów edukacyjnych dla trenerów zaa-

wansowanych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje metodologiczne. 

2. Badanie członków i członkiń STOP - ich ogólnie, ich sytuacji, ich potrzeb i oczekiwań wobec 

STOP; nie internetową ankietą, a w sposób bardziej zaawansowany, jakościowy, pogłębiony. 

3. Zainwestowanie w promocję - szkoły trenerów, innych wydarzeń i samego Stowarzyszenia 

4. Opracowanie koncepcji i zrealizowanie innowacyjnego wydarzenia merytoryczno-

integracyjnego dla członków i członkiń STOPu. 

5. Pobudzenia aktywności oddolnej członków i członkiń (oraz poszerzenie oferty) poprzez kon-

kurs na "inicjatywę oddolną", wspieraną później przez STOP.  

 

Zostało utworzone zespoły robocze, które zajmowały się poszczególnymi obszarami i miały stworzyć 

plan działania. W ich skład wchodzili członkowie i członkinie Stowarzyszenia, Zarząd oraz osoby z biu-

ra.  
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Rejestr Usług Rozwojowych 

 

Przedstawiciele Stowarzyszenia przez cały rok uczestniczyli w konsultacjach społecznych prowadzo-

nych przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczących Systemu zapewnienia jakości 

usług rozwojowych, który ma wspierać wydatkowanie środków Europejskiego Fundusz Społecznego 

w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.  

Integralną częścią systemu jest  Rejestr Usług Rozwojowych (RUR), za pośrednictwem którego przed-

siębiorstwa będą pozyskiwać informacje o dostępnych usługach rozwojowych (np. szkoleniach) oraz 

decydować o tym na co, za ile i u kogo będą realizować konkretne usługi. Rejestr zacznie funkcjono-

wać od 1.01.2015r. 
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Uczestnicy naszych działań 

 

1. W szkoleniach przygotowanych i zrealizowanych przez nas wzięło udział 886 osób, w tym w: 

 długich cyklach szkoleniowych i trenerskich: 136 osób 

(XIV i XV edycja Szkoły Trenerskiej STOP,  IV edycja Szkoły Trenerskiej dla bibliotekarzy/ek 

PRB-STOP, sześć grup w ramach projektu „Trener na wolnym rynku – inspiracje, trendy, 

wsparcie”, grupa szkoleniowa w projekcie „Metody edukacji osób starszych”) 

 krótszych formach szkoleniowych: 750 osób  

(szkolenia  otwarte, seminaria, szkolenia w ramach projektu  „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zro-

bić?”) 

 

2. W szkoleniach prowadzonych przez naszych absolwentów/ki i stażystów/ki wzięło udział ponad 

500 osób. 

(treningi zadaniowe szkół trenerskich, staże w ramach Programu stażowego PRB-STOP, szkolenia 

uczestników projektu „Metody edukacji osób starszych”) 

 

3. W organizowanych przez nas superwizjach trenerskich wzięło udział 27 osób. 

(superwizja w projekcie „Trener na wolnym rynku…”, superwizje trenerskie dla BORISa i PISOPu) 

 

Szkolenia otwarte i seminaria 

 

1. 25-26 kwietnia - szkolenie „Trener w obliczu procesów grupowych” /prowadzący: Jarosław Hol-

wek / 

2. 6 maja - seminarium „Mity i fakty o fundraisingu” /prowadzący: Andrzej Pietrucha / 

3. 11-12 lipca - szkolenie „Ślimak ze skrzydłami, czyli struktury superwizyjne w pracy trenerskiej” 

/prowadzący: Katarzyna Czayka-Chełmińska, Konrad Sobczyk/ 

4. 26 września - seminarium promujące warsztaty Group Relations /prowadzące: Iwona Sołtysiń-

ska, Monika Gąsienica/ 

5. 22 listopada - seminarium “Jak spać spokojnie z umową o dzieło?” /prowadzący: Jarosław Gre-

ser / 

6. 25-28 listopada - Trening interpersonalny /prowadząca: Agnieszka Zarzycka/ 

 

 



Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok 12 
 

Program stażowy STOP-PRB 

 

Program stażowy STOP-PRB realizowany był od września 2012 r. przeznaczony  dla absolwentów i 

absolwentek Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarek/rzy STOP-PRB. Służył umacnianiu efektów Szkoły, 

rozwijaniu kompetencji nabytych przez jej absolwentów i absolwentki, pomocy w zaprojektowaniu 

dalszego rozwoju trenerskiego. 

Celem programu stażowego było zdobycie przez absol-

wentów Szkoły Trenerskiej STOP-PRB praktycznego do-

świadczenia w prowadzeniu szkoleń oraz zaplanowanie 

dalszego rozwoju w tym zakresie. W ramach programu 

stażowego stażysta jako ko-trener prowadził z opiekunem 

stażu szkolenie. 

 

 

 

 

Łącznie w ramach programu odbyło się 28 staży, w tym w 2013 roku: 

1. 12-13.03.2013 – Warsztaty kreatywności i projektowania lokalnych działań bibliotek na rynku 

pracy – woj. wielkopolskie 

2. 18-19.03.2013 – Warsztaty kreatywności i projektowania lokalnych działań bibliotek na rynku 

pracy – woj. mazowieckie 

3. 21-22.03.2013 - Warsztaty kreatywności i projektowania lokalnych działań bibliotek na rynku 

pracy – woj. dolnośląskie 

4. 27-28.04.2013 – Gminna sieć dla animacji i edukacji społecznej we Wleniu – partnerstwo pu-

bliczno-społeczne – woj. dolnośląskie 

5. 18.05.2013 – Komunikacja bez barier, czyli jak się dogadać po ludzku – woj. opolskie 

6. 12.06.2013 – Jak zainicjować Punkt Informacji Obywatelskiej w bibliotece? – woj. dolnoślą-

skie 

7. 01.07.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – woj. lubuskie 

8. 22-23.07.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – woj. świętokrzyskie 

9. 09.09.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – woj. podkarpackie 

10. 10-11.09.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – woj. kujawsko-pomorskie 

11. 16-17.09.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? –  woj. małopolskie 

12. 16-17.09.2013 – Public Relations w Bibliotece – woj. małopolskie 

13. 23-24.09.2013 – Biblioteka - miejsce społeczne –  woj. wielkopolskie 

14. 09-10.10.2013 – Dobre spotkanie. Jak to zrobić? – woj. podkarpackie 

 

Treningi zadaniowe naszych absolwentów i absolwentek 

 
 

1. Biblio-Festiwal 2013. Edukacja w Bibliotekach Małopolski (Kraków, Nowy Targ, Radziemice, 

Waksmund, Zakopane, 17-18 stycznia 2013) – trening IV edycji Szkoły Trenerskiej dla Biblioteka-

rzy i Bibliotekarek. Szkolenia w ramach wydarzenia: 
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 Seniorzy w bibliotece – działanie i finansowanie 

 Młodzież w bibliotece – razem, aktywnie i kreatywnie 

 Jak wzmacniać aktywność obywatelską – na przykładzie następujących działań: inicjaty-

wa lokalna i zapewnienie dostępu do informacji publicznej 

 Do*cenić bibliotekę, czyli jak skutecznie prowadzić rzecznictwo 

 Biblioteka jako sprawnie działająca firma 

 Prawo autorskie w codziennej pracy bibliotekarza 

 Małe pieniądze, duże wydarzenie – niskobudżetowe formy promocji biblioteki 

 

2. Trening XIV edycji Szkoły Trenerskiej STOP (Lublin, 8-9, 24 czerwca 2013) – Szkolenia w ramach 

treningu: 

 Jak skutecznie pogłębiać i utrwalać wiedzę uczniów?  

 Techniki teatru ruchu w edukacji – warsztaty dla animatorów i nauczycieli  

 Profilaktyka HIV/AIDS z elementami edukacji seksualnej 

 Historia mówiona – czym jest, czemu ma służyć  

 Praca metodą organizowania społeczności lokalnej 
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1. Szkoły Trenerskie STOP 

Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej 

 

XIV edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2012-2013) 

 

liczba uczestników: 9 osób 

liczba godzin: 206 

opiekun szkoły: Dariusz Fijołek 

miejsce szkoleń: Warszawa 

 
Działania w 2013 roku: 

 4-5 stycznia (4 sesja) - Prezentacja trenerska /prowadzący: Dariusz Fijołek/ 

 15-16 lutego (5 sesja) - Metodologia prowadzenia szkoleń /prowadzący: Dariusz Fijołek/ 

 15-16 marca (6 sesja) - Projektowanie programu szkoleniowego cz. I /prowadząca: Lidia 

Kuczmierowska/ 

 19-20 kwietnia (7 sesja) - Projektowanie programu szkoleniowego cz. II /prowadząca: Lidia 

Kuczmierowska/ 

 23-25 maja (8 sesja) - Etiudy szkoleniowe /prowadząca: Kataryna Sekutowicz/ 

 8-9, 24 czerwca - trening zadaniowy (Lublin) 

 14 września  (9 sesja) - Podsumowanie szkoły i plan rozwoju na przyszłość /prowadzący: Da-

riusz Fijołek / - zakończenie szkoły 

 

                                14 szkoła - 7 sesja 14 szkoła - 6 sesja 

 

O Szkole: http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=272 

http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=272
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XV edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2013-2014) 

 

 

liczba uczestników: 14 osób 

liczba godzin: 214 

superwizorka Szkoły: Agnieszka Szelągowska 

opiekunka procesów: Monika Bełdowska 

miejsce szkoleń: Warszawa (Łowicz - Trening 

interpersonalny) 

 

 

 

Rekrutację do szkoły rozpoczęliśmy w czerwcu 2013 r. Do 12 września przyjmowaliśmy zgłoszenia, a 

po rozmowach rekrutacyjnych, które odbyły się 16 września wybraliśmy czternastu uczestników Szko-

ły. Od tej edycji wprowadziliśmy zmianę dotyczącą osób opiekujących się Szkołą:  

- Superwizorka Szkoły zajmuje się m.in. koncepcją i programem, wyborem i współpracą z trenerami i 

trenerkami, treningiem zadaniowym 

- Opiekunka procesów jest obecna na każdej sesji, dba o stronę organizacyjną szkoleń , współpracuje 

z trenerami i współprowadzi szkolenia  

  
Działania w 2013 roku: 

 2-6 października (1 sesja) - Trening interpersonalny /prowadząca: Agnieszka Zarzycka/ 

 25-27 października  (2 sesja) - Proces grupowy /prowadząca: Agnieszka Zarzycka/ 

 15-17 listopada  (3 sesja) - Facylitacja pracy grupowej /prowadząca: Agnieszka Szelągowska/ 

 
O Szkole: http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=310 

 
 

2. Szkoły Trenerskie dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek PRB-STOP 

 

Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej 

 

 

Na początku 2013 roku zakończyliśmy projekt w ramach zawartej w październiku 2009 r. umowy z 

Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego na realizację usług edukacyjnych dla biblioteka-

rzy/ek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, gdzie Stowarzyszenie realizowało kursy trenerskie dla 

bibliotekarzy i bibliotekarek.  

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma 

ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Roz-

http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=310
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woju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko - 

Amerykańskiej Fundacji Wolności. 

Cały projekt został podzielony na 4 edycje Szkół Trenerskich, w których łącznie STOP przeszkolił 

64 Bibliotekarzy/ek. Nad stroną merytoryczną całości czuwała Opiekunka Wszystkich Edycji: Marta 

Henzler. Każda edycja miała swoją opiekunkę/superwizorkę, trenerkę odpowiedzialną za rozwój 

uczestników/czek oraz ciągłość i spójność programową. 

Udział w tym programie był całkowicie bezpłatny. 

 

IV edycja Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek (2012-2013) 

 

liczba uczestników:  16 osób 

liczba godzin: 126 

opiekunka szkoły:  Katarzyna Czayka-Chełmińska 

miejsce szkoleń: Łowicz 

 

Rekrutację do szkoły odbyła się na przełomie stycznia i lutego 2012. Zajęcia w Szkole rozpoczęły się w 

marcu. 

Działania w 2013 roku: 

 17-18 stycznia – trening zadaniowy: Biblio-Festiwal 2013. Edukacja w Bibliotekach Małopol-

ski 

W ramach Biblio-Festiwalu w ciągu dwóch dni na terenie województwa małopolskiego odby-

ło się 7 szkoleń. Do projektu przyłączyły się mniejsze i większe biblioteki z Nowego Targu, 

Radziemic, Waksmundu, Zakopanego oraz Krakowa. 

Relacja: http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=286 

 

 19-20 stycznia (8 sesja) –  Podsumowanie i zakończenie Szkoły (Biały Dunajec) 

 

  
                Trening zadaniowy (Waksmund) 8 sesja – rozdanie dyplomów 

 

http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=286
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3. Trener na wolnym rynku – inspiracje, trendy, wsparcie  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

 

Projekt „Trener na wolnym rynku – inspiracje, trendy, wsparcie” realizowany jest w ramach V kon-

kursu Projektu Systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Podnoszenie kompetencji 

kadry szkoleniowej" - Poddziałanie 2.2.2 PO KL. Termin realizacji projektu: październik 2012 – lipiec 

2014. 

Celem projektu jest podniesienie i wzmocnienie wiedzy oraz 

kompetencji trenerów i trenerek w zakresie prowadzenia szko-

leń i pracy z grupą. 

W ramach projektu zrealizujemy sześć kursów trenerskich na 

poziomie zaawansowanym (trzy różne kursy po 2 edycje każdy) 

oraz indywidualne superwizje trenerskie.  

Rekrutacja na kursy była prowadzona w dwóch turach, oddziel-

nie na pierwsze i drugie edycje kursów (obie tury naboru zostały 

zakończone w 2013 roku). Rekrutacja na superwizje trenerskie 

była prowadzona do limitu wyczerpania miejsc. 

Kursy trenerskie: 

 Trener biznesu - Biznes trenera  

 Trener: Edukator i Przedsiębiorca  

 Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy  

 

O projekcie:  http://stowarzyszeniestop.pl/trener 

 

Trener biznesu – Biznes trenera – gr.1 (2013) 

 

liczba uczestników:  14 osób 

liczba godzin: 120h 

trenerzy wiodący:  Krzysztof Kondracki, Przemysław Kluge 

miejsce szkoleń: Jabłonna 

 

Działania w 2013 roku: 

 4-6 stycznia – Trening umiejętności szkoleniowych /prowadzący: Krzysztof Kondracki, Prze-

mysław Kluge/ 

 22-24 lutego – Planowanie zajęć i metody aktywizujące /prowadzący: Przemysław Kluge/ 

 5-7 marca – Trening umiejętności prezentacyjnych /prowadzący: Krzysztof Kondracki/ 

http://stowarzyszeniestop.pl/trener/
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 10-12 kwietnia – Projektowanie materiałów, narzędzi i pomocy wspierających nabywanie 

nowych kompetencji  /prowadzący: Krzysztof Kondracki/ 

 21-23 czerwca – Zajęcia superwizyjne oraz sprzedaż szkoleń /prowadzący: Krzysztof Kondrac-

ki, Przemysław Kluge/ - zakończenie kursu 

 

Trener biznesu – Biznes trenera – gr.2 (2013-2014) 

 

liczba uczestników:  14 osób 

liczba godzin: 120h 

trenerzy wiodący:  Krzysztof Kondracki, Przemysław Kluge 

miejsce szkoleń: Otrębusy 

 

Działania w 2013 roku: 

 13-15 września – Trening umiejętności szkoleniowych /prowadzący: Krzysztof Kondracki, 

Przemysław Kluge/ 

 11-13 października – Planowanie zajęć i metody aktywizujące /prowadzący: Przemysław Klu-

ge/ 

 15-17 listopada – Trening umiejętności prezentacyjnych /prowadzący: Krzysztof Kondracki/ 

 

Trener: Edukator i Przedsiębiorca – gr.1 (2013) 

 

liczba uczestników:  12 osób 

liczba godzin: 156h 

trenerka wiodąca:  Lidia Kuczmierowska 

miejsce szkoleń: Jabłonna 

 

Działania w 2013 roku: 

 17-19 stycznia – Wprowadzenie do kursu /prowadząca: Lidia Kuczmierowska/ 

 21-23 lutego – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych studium przypadku 

/prowadząca: Lidia Kuczmierowska/ 

 21-23 marca – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych grę /prowadząca: Lidia 

Kuczmierowska/ 

 11-13 kwietnia – Etiudy szkoleniowe cz.1/prowadzące: Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Sze-

lągowska/ 

 6-8 czerwca – Etiudy szkoleniowe cz.2 /prowadzące: Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelą-

gowska/ 

 12-13 lipca – Wybrane prawne aspekty pracy trenera /prowadzący: Jarosław Greser/ 

 29-31 sierpnia – Jak prowadzić trenerski biznes /prowadząca: Lidia Kuczmierowska/ - zakoń-

czenie kursu 
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Trener: Edukator i Przedsiębiorca – gr.2 (2013-2014) 

 

liczba uczestników:  14 osób 

liczba godzin: 156h 

trenerka wiodąca:  Lidia Kuczmierowska 

miejsce szkoleń: Otrębusy 

 

Działania w 2013 roku: 

 21-23 listopada – Wprowadzenie do kursu /prowadząca: Lidia Kuczmierowska/ 

 

Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy – gr.1 (2013) 

 

liczba uczestników:  9 osób 

liczba godzin: 160h 

trenerka wiodąca:  Agnieszka Zarzycka 

miejsce szkoleń: Jabłonna 

 

Działania w 2013 roku: 

 5-9 lutego – Trening interpersonalny /prowadzące: Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Gorzędow-

ska/ 

 15-17 marca – Omówienie treningu interpersonalnego /prowadzące: Agnieszka Zarzycka, Ka-

tarzyna Gorzędowska/ 

 19-21 kwietnia – Realizowanie celów edukacyjnych a proces grupowy /prowadząca: Agniesz-

ka Zarzycka/ 

 17-19 maja – Systemowe podejście do pracy z grupą /prowadząca: Agnieszka Zarzycka / 

 14-16 czerwca – Interwencje trenerskie w pracy  warsztatowej w oparciu o proces 

/prowadzące: Agnieszka Zarzycka, Barbara Chruślicka/ 

 12-14 lipca – Źródła oporu i praca z oporem /prowadzące: Agnieszka Zarzycka, Barbara Chru-

ślicka/ 

 23-25 sierpnia – Etiuda procesowa - podsumowanie i zakończenie /prowadząca: Agnieszka 

Zarzycka / - zakończenie kursu 

 

Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces grupowy – gr.2 (2013-2014) 

 

liczba uczestników:  14 osób 

liczba godzin: 160h 

trenerka wiodąca:  Agnieszka Zarzycka 

miejsce szkoleń: Otrębusy 
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Działania w 2013 roku: 

 5-9 października – Trening interpersonalny /prowadzące: Agnieszka Zarzycka, Katarzyna Go-

rzędowska/ 

 6-8 grudnia – Omówienie treningu interpersonalnego /prowadzące: Agnieszka Zarzycka, Ka-

tarzyna Gorzędowska/ 

 

Superwizje trenerskie 

 

W ramach projektu zrealizujemy 15 indywidualnych superwizji w wymiarze 20 godzin każda, z czego 

część godzin jest przeznaczona na superwizję uczestniczącą szkolenia prowadzonego przez osobę 

superwizowaną. 

Do końca 2013 roku zakończyliśmy 5 superwizji. 

 

4. DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić? 

 
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej.  
 
Szkolenia „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?” realizowane są na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.  

 
 
 
 

„DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?” to seria dwudniowych szkoleń, które realizujemy od czerwca 

2013 do lutego 2014. Szkolenia skierowane są  do bibliotekarzy i bibliotekarek biorących udział m.in. 

w Programie Rozwoju Bibliotek . Ich celem jest umocnienie kompetencji osób prowadzących spotka-

nia w bibliotekach. Dzięki szkoleniu będą mogli dowiedzieć się jak określić cel spotkania i go zrealizo-

wać, jak zachęcać inne osoby do aktywności i wciągać je w dyskusję oraz jakie narzędzia i metody 

pracy dobierać do rodzaju i celu spotkania.  

 

Na potrzeby przeprowadzanych szkoleń powstał podręcznik „DO-

BRE SPOTKANIE: jak to zrobić?”, którego celem jest uporządko-

wanie i poszerzenie wiedzy dotyczącej przeprowadzania spotkań 

oraz pełnienia roli facylitatora/ki.  

 

 

 

Wersja pdf do pobrania na stronie: 

http://www.biblioteki.org/pl/spotkanie/podrecznik 

 

 

http://www.biblioteki.org/pl/spotkanie/podrecznik


Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok 21 
 

 

Rekrutacja odbywała się za pośrednictwem platformy internetowej „Wirtualny Segregator” – specjal-

ny systemu skierowany do bibliotek, udostępniony przez FRSI.  

Do końca 2013 roku zorganizowaliśmy 55 szkoleń w całej Polsce, w których wzięło udział 683 
osoby.  28 szkoleń zostało przeprowadzonych przez pary trenerskie: trenera/kę wiodącego/ą i kotre-

nera/kę. Zespół trenerów liczył 9 osób a kotrenerów/ek 18 osób. 

 

 

Uczestnicy szkoleń po powrocie do 

bibliotek organizowali własne spotka-

nia – odbyło się około 500 spotkań w 

bibliotekach w całej Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O szkoleniach: http://www.biblioteki.org/pl/spotkanie 

http://www.biblioteki.org/pl/spotkanie
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5. Metody edukacji osób starszych 

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych z Minister-

stwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu 

na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 

 

Projekt „Metody edukacji osób starszych” realizowany był w 

terminie czerwiec-grudzień 2013. Jego celem był wzrost jako-

ści działań rozwojowych skierowanych do grup w wieku 60+ 

oraz upowszechnianie wypracowanych metod edukacji. 

W projekcie przeprowadziliśmy kilka różnorodnych działań służących podniesieniu jakości oferty 

edukacyjnej skierowanej do osób w późnej dorosłości. Zorganizowaliśmy seminarium, konferencje i 

szkolenia oraz wydaliśmy publikację. Do udziału zaprosiliśmy osoby zainteresowane wsparciem ak-

tywności społecznej osób starszych oraz chcące poszerzyć kompetencje w zakresie pracy z grupami w 

wieku 60+. 

 

Seminarium – 6 września 

 

1. Wystąpienia ekspertów: 

 Jak się starzejemy (aspekty biologiczne)? - Prof. Tadeusz Parnowski 

 Jak się starzejemy (aspekty psychologiczne)? - dr Anna Tylikowska 

 Jak się starzejemy (aspekty społeczne)? - dr Radosław Kaczan 

 

2. Prezentacje projektów wspierających seniorów: 

 Akademia +50, Projekt „Tańce w parku” - Małgorzata Kijak-Olechnicka 

 Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", Projekt „Seniorzy w akcji” -  Katarzyna Ścieszka 

 Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Projekt „Latarnicy” - Marek Cylny 

 Stowarzyszenie Pracownia Filmowa COTOPAXI, Projekt „Późne debiuty” - Łukasz Szewczyk 

 

3. Panel dyskusyjny „Senior – osoba ucząca się, czyli kto?”. Paneliści: Marek Cylny, Violetta Jaku-

bowska-Krupińska, Karolina Jurga oraz Magda Sikora. 

 



Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok 23 
 

Szkolenia 

 

liczba uczestników:  20 osób 

trenerzy: Edyta Bonk, Przemysław Kluge 

termin: 7-8, 28-29 września 

 

Zrealizowaliśmy dwa szkolenie skierowane do osób, które chciały pogłębić praktyczne kompetencje w 

pracy z osobami w późnej dorosłości. Na zaliczenie uczestnicy i uczestniczki przeprowadzili, na pod-

stawie przygotowanego na zajęciach programu, własne warsztaty dla seniorów na Uniwersytetach 

Trzeciego Wieku oraz z innych organizacji działających na rzecz osób seniorów.  

 

Publikacja „Edukacja osób starszych - uwarunkowania, trendy, metody” 

 

Publikacja jest skierowana do trenerów, wykładowców i różnych 

organizacji działających na rzecz aktywności społecznej osób star-

szych lub chcących rozpocząć taką działalność. 

Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza część „Uwarunkowa-

nia poznawcze osób starszych” zawiera rozdziały, które mają przy-

bliżają proces starzenia się i zachodzące w człowieku zmiany biolo-

giczne, psychologiczne, społeczne i poznawcze mające wpływ na 

proces uczenia się. Część druga: „Osoby starsze w procesie eduka-

cji”, pokazuje trendy edukacji w grupach zaawansowanych wiekiem 

oraz doświadczenia trenerów i trenerek pracujących z osobami w 

okresie późnej dorosłości.  

 

Wersja pdf do pobrania na stronie: http://stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=314 

 

 

Konferencja – 13 grudnia 

 

Podsumowanie projektu oraz prezentacja publikacji. Na konferencji m.in. omówiliśmy specyfikę pra-

cy szkoleniowej z osobami uczęszczającymi na Uniwersytety Trzeciego Wieku, a uczestniczki szkoleń 

zaprezentowały metody pracy z seniorami :  

 Kursy komputerowe dla osób starszych - Beata Tarnowska 

 Warsztaty miękkie dotyczące rozwoju kompetencji - Beata Podlasek 

 Wykład jako metoda pracy z seniorami - Katarzyna Binda 

 Warsztaty międzypokoleniowe - Paulina Wójcik i Karolina Buszkiewicz 

 

 

http://stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=314
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Konferencję zamknął panek dyskusyj-

ny „Prawdy i mity w edukacji senio-

rów i seniorek”. 

Paneliści: 

 Katarzyna Binda 

 Elżbieta Juźwiak 

 Przemysław Kluge 

 

 

 

6. Doświadczenie edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących  

w Europie 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europej-
skiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora  
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich 
zawartość merytoryczną. 

 

Od sierpnia 2013 r. realizujemy projekt „Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidzących i sła-

bowidzących w Europie” („The learning process of blind and visually impaired people in non-formal 

and informal context”) w ramach Programu Grundtvig. Projekt zakończy się w 2015 roku. 

Projekt powstał w partnerstwie utworzonym przez organizacje pozarządowe z pięciu krajów: Polski, 

Włoch, Łotwy, Czech i Hiszpanii. Jego celem jest: 

 wymiana doświadczeń związanych z edukacją osób niewidomych i słabowidzących między 

osobami i organizacjami zaangażowanymi w projekt ze szczególnym uwzględnieniem eduka-

cji nieformalnej i pozaformalnej; 

 udoskonalenie sposobów nieformalnego i pozaformalnego uczenia się za pomocą wizyt stu-

dyjnych, przedsięwzięć kulturalnych etc.;    

 wymiana doświadczeń w zakresie promowania aktywności obywatelskiej i doświadczeń edu-

kacji nieformalnej i pozaformalnej skierowanych do osób niewidomych i słabowidzących. 

 

W ramach projektu odbędą się cztery spotkania, w których udział wezmą osoby oraz organizacje, 

które weszły w skład krajowych partnerstw w Polsce, we Włoszech, na Łotwie, w Czechach oraz w 

Hiszpanii. 

W dniach 28 listopada – 1 grudnia 2013 r. w Rzymie odbył się Kick-off meeting - spotkanie rozpoczy-

nające projekt, w którym uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich. Na spo-

tkaniu przedstawiono m.in. prezentacje dotyczące sytuacji osób niewidomych w poszczególnych kra-

jach partnerskich. 
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7. Projekty superwizyjne 

 

W 2013 roku zrealizowaliśmy dwa zlecenia na przeprowadzenie superwizji trenerskiej. 

1. Dla Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP w ramach 

projektu „ Akcelerator NGO” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin: listopad 2012-wrzesień 2014. 

Przeprowadzimy superwizję dla 10 trenerów i trenerek Centrów Informacji i Wspomagania 

Organizacji Pozarządowych w Wielkopolsce. Do końca 2013 roku odbyły się superwizje 8 tre-

nerów. 

2. Dla Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS  w ramach projektu 

”Q jakości sektora pozarządowego na Mazowszu-system wspierania i certyfikowania działal-

ności i usług centrów wsparcia i organizacji wspierających na Mazowszu” współfinansowane-

go ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin: 

sierpień-wrzesień 2013. 

Przeprowadziliśmy superwizję trenerską dla 14 uczestników i uczestniczek Akademii Trener-

skiej. 
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4-5 stycznia 

 4 sesja w XIV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa) 

4-6 stycznia 

 1 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 1 (Jabłonna) 

17-18 stycznia 

 Biblio-Festiwal 2013. Edukacja w Bibliotekach Małopolski – trening zadanio-
wy IV edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek PRB-STOP 

17-19 stycznia 

 1 sesja - kurs Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.1 (Jabłonna) 

19-20 stycznia 

 8 sesja w IV edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek PRB-STOP (Biały 
Dunajec) - ZAKOŃCZENIE 

21 stycznia 

 spotkanie Rady Superwizorów 

23 stycznia 

 spotkanie Zarządu  

 spotkanie w ramach planowania strategicznego 

5-9 lutego 

 1 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.1 (Jabłonna) 

15-16 lutego 

 5 sesja w XIV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa) 

21-23 lutego 

 2 sesja - kurs Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.1 (Jabłonna) 

22-24 lutego 

 2 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 1 (Jabłonna) 

11 marca 

 spotkanie Rady Superwizorów 

 spotkanie Zarządu  

15-16 marca 

 6 sesja w XIV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa) 

15-17 marca 

 2 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.1 (Jabłonna) 

21-23 marca 

 3 sesja - kurs Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.1 (Jabłonna) 

5-7 kwietnia 

 3 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 1 (Jabłonna) 

11-13 kwietnia 

 4 sesja - kurs Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.1 (Jabłonna) 

15 kwietnia 

 spotkanie Zarządu 

19-20 kwietnia 

 7 sesja w XIV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa) 

19-21 kwietnia 

 3 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.1 (Jabłonna) 

22 kwietnia 

 spotkanie Komisji certyfikacyjnej 
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25-26 kwietnia 

 szkolenie otwarte „Trener w obliczu procesów grupowych” 

6 maja 

 seminarium „Mity i fakty o fundraisingu” 

10-12 maja 

 4 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 1 (Jabłonna) 

13 maja 

 spotkanie Zarządu 

17-19 maja 

 4 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.1 (Jabłonna) 

23-25 maja 

 8 sesja w XIV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa) 

6-8 czerwca 

 5 sesja - kurs Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.1 (Jabłonna) 

8-9 czerwca 

 Trening zadaniowy XIV edycji Szkoły Trenerskiej (Lublin) 

11-12 czerwca 

 „Delegowanie zadań” - szkolenie otwarte (Warszawa) 

14-16 czerwca 

 5 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.1 (Jabłonna) 

15 czerwca 

 Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia STOP 

17 czerwca 

 zebranie Zarządu 

21-23 czerwca 

 5 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 1 (Jabłonna) - ZAKOŃCZENIE 

4 lipca 

 ogłoszenie rekrutacji do XV edycji Szkoły Trenerskiej 

11-12 lipca 

 szkolenie otwarte „Ślimak ze skrzydłami, czyli struktury superwizyjne w pracy 
trenerskiej” (Warszawa) 

12-13 lipca 

 6 sesja - kurs Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.1 (Jabłonna) 

12-14 lipca 

 6 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.1 (Jabłonna) 

13 sierpnia 

 zebranie Zarządu 

23-25 sierpnia 

 7 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.1 (Jabłonna) – ZAKOŃCZENIE 

29-31 sierpnia 

 7 sesja - Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.1 (Jabłonna)  - ZAKOŃCZENIE 

5 września 

 dzień otwarty w STOP – rekrutacja do XV edycji Szkoły  

6 września 

 Seminarium – projekt  „Metody edukacji osób starszych” (Warszawa) 

7-8 września 

 1 szkolenie -  projekt  „Metody edukacji osób starszych” (Warszawa) 

13-15 września 

 1 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 2 (Otrębusy) 
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14 września 

 9 sesja w XIV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa) - ZAKOŃCZENIE 

26 września 

 Seminarium promujące metodologię Group Relations 

28-29 września 

 2 szkolenie -  projekt  „Metody edukacji osób starszych” (Warszawa) 

2-6 października 

 1 sesja w XV edycji Szkoły Trenerskiej  (Łowicz)  

7 października 

 zebranie Zarządu 

11-13 października 

 2 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 2 (Otrębusy) 

25-27 października 

 2 sesja w XV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa)  

5-9 listopada 

 1 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.2 (Otrębusy) 

12 listopada 

 spotkanie Komisji certyfikacyjnej 

15-17 listopada 

 3 sesja - kurs Trener Biznesu - Biznes Trenera gr. 2 (Otrębusy) 

 3 sesja w XV edycji Szkoły Trenerskiej  (Warszawa)  

21-23 listopada 

 1 sesja - kurs Trener: Edukator i Przedsiębiorca gr.2 (Otrębusy)   

22 listopada 

 zebranie Zarządu 

 seminarium "Jak spać spokojnie z umową o dzieło?" (Warszawa) 

25 listopada 

 spotkanie Rady Superwizorów 

25-28 listopada 

 Trening interpersonalny – szkolenie otwarte (Warszawa) 

28 listopada – 1 grudnia 

 Kick-off meeting - spotkanie rozpoczynające projekt Doświadczenie edukacji 
dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie (Rzym) 

6-8 grudnia 

 2 sesja - Szkoła Pracy Warsztatowej gr.2 (Otrębusy) 

13 grudnia 

 konferencja podsumowująca projekt "Metody edukacji osób starszych" 

19 grudnia 

 spotkanie Zarządu 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA (podpisy): 

Piotr Henzler – prezes  __________________________________________________________________ 

Daria Sowińska-Milewska – wiceprezeska ___________________________________________________ 

Michał Pawlęga – skarbnik _______________________________________________________________ 

Katarzyna Lipka-Szostak – członkini zarządu __________________________________________________ 

Jarosław Greser – członek zarządu _________________________________________________________ 


