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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 

 

Do 17 maja 2014: 

Piotr Henzler – prezes 

Daria Sowińska-Milewska – wiceprezeska 

Michał Pawlęga – skarbnik 

Katarzyna Lipka-Szostak – członkini zarządu 

Jarosław Greser – członek zarządu 

 

Po wyborach na Walnym Zgromadzeniu dnia 17 maja 2014: 

Piotr Henzler – prezes 

Daria Sowińska-Milewska – wiceprezeska 

Wioletta Gawrońska – skarbniczka 

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 

mailto:biuro@stowarzyszeniestop.pl
http://www.stowarzyszeniestop.pl/
http://www.facebook.com/stowarzyszeniestop
http://bip.stowarzyszeniestop.pl/
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 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 

 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 2014 roku: 

 25 lutego 

 25 kwietnia 

 17 maja 

 9 czerwca 

 3 lipca 

 13 września 

 27 października 

 14 listopada 

 19 grudnia 

 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

 

Do 17 maja 2014: 

Tomasz Kawka - przewodniczący komisji   

Katarzyna Kiełbiowska  - członek zwyczajny komisji 

Katarzyna Gorzędowska  - członek zwyczajny komisji 

 

Po wyborach na Walnym Zgromadzeniu dnia 17 maja 2014: 

Katarzyna Gorzędowska  - przewodnicząca 

Lidia Kuczmierowska - członkini zwyczajna komisji 

Marcin Grudzień - 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. 
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Rada Superwizorów 

 

Do 17 maja 2014: 

1. Katarzyna Czayka-Chełmińska 

2. Jacek Jakubowski 

3. Paweł Jordan 

4. Lidia Kuczmierowska 

5. Zbigniew Wejcman 

6. Agnieszka Zarzycka  

 

Po wyborach na Walnym Zgromadzeniu dnia 17 maja 2014: 

1. Jacek Jakubowski 

2. Paweł Jordan 

3. Lidia Kuczmierowska 

4. Barbara Szczerbińska 

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 
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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. 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia  

 

Liczba członków i członkiń (stan na 31.12.2014): 224 osoby 

W 2014 roku Zarząd odpowiednimi uchwałami: 

 przyjął 20 osób do grona członków i członkiń, 

 skreślił 33 osoby z listy członków i członkiń (23 z powodu dwuletniej zaległości w opłaca-

niu składki członkowskiej, 10 osób z powodu osobistej rezygnacji z członkostwa)  

Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich wyniosły 24 036,50 zł. W porówna-

niu z rokiem 2013 były niższe o 1701 zł. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Członkowie według województw (stan na 31.12.2014) 

województwo liczba członków/iń zmiana w stosunku  
do 2013 r. 

dolnośląskie 15 +2 

kujawsko-pomorskie 4 -3 

lubelskie 5 +2 

lubuskie 3 +1 

łódzkie 14 +1 

małopolskie 11 -5 

mazowieckie 90 -1 

opolskie 6 -3 

podkarpackie 3 0 

podlaskie 17 -3 

pomorskie 7 -2 

śląskie 16 -1 

świętokrzyskie 2 -1 

warmińsko-mazurskie 10 +1 

wielkopolskie 15 -1 

zachodniopomorskie 6 0 

 224  
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Zespół – biuro Stowarzyszenia 

 

1. Małgorzata Czarnecka – dyrektorka (umowa o pracę) 

2. Beata Borkowska-Ślósarska – kierownik projektu (umowa zlecenie do 31.07.2014) 

3. Janina Czapigo – księgowa (umowa zlecenie) 

4. Karolina Dziełak-Żakowska – koordynatorka projektów (umowa o pracę do 23.09.2014) 

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

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

(umowa o pracę) 

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

31.07.2014) 

 

Inni współpracownicy: 

1. Teresa Staśkiewicz (umowa zlecenie na sprzątanie biura) 

2. Joanna Zienkiewicz (umowa zlecenie – badania dot. członków i członkiń) 

 

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. 

15

4 5 3

14
11

90

6
3

17

7

16

2

10
15

6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

LIczba członków wg województw
stan na 31.12.2014, n=224



Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok 8 
 

 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  

 

17 maja 2014 r. 

Sprawozdawczo-wyborcze: sprawozdania z działalności przedstawił Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz 

Rada Superwizorów, udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi, wybrano nowe władze (za-

rząd, Komisja Rewizyjna) oraz Radę Superwizorów, zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finan-

sowe za 2013 r., uchwalono wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2015 r. 

 

14 listopada 2014 r. 

Merytoryczne: przedstawiono i uchwalono zmiany w statucie, zmiany w procedurze certyfikacyjnej 

oraz zatwierdzono procedurę wnoszenia i rozpatrywania skarg na trenera/kę STOP. 
 

Certyfikacja 
 

Na koniec 2014 roku mamy 92 trenerów i trenerek posiadających certyfikat jakości szkoleń STOP. 

1 stopień
23%

2 stopień
10%

3 stopień 
8%

brak
59%

Certyfikat
41%

Certyfikaty STOP wśród członków/iń
stan na 31.12.2014, n=224



Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok 10 
 

Komisja Certyfikacyjna STOP wsparta przez Radę Superwizorów w 2014 roku przyznała   

12 certyfikatów jakości szkoleń STOP: 

 

SPOTKANIA SUPERWIZORÓW I SUPERWIZOREK 

 

Na wniosek członkiń Komisji Certyfikacyjnej w dniach 16-17 maja 2014 w Warszawie oraz 25-27 lipca 

2014 w Bielsku-Białej odbyły spotkania robocze superwizorów i superwizorek dotyczące obowiązują-

cych standardów superwizji i procedur certyfikacyjnych. Część wypracowanych zapisów zmian została 

uchwalona na Walnym Zgromadzeniu.  

1 września 2014 odbyło się spotkanie Rady Superwizorów poświęcone procedurom postępowania  

w przypadku wniesienia skargi na trenera/kę STOP.  

3 listopada 2014 Rada Superwizorów spotkała się w poszerzonym gronie superwizorów i superwizo-

rek STOP. Spotkanie było poświęcone wypracowanym i zaproponowanym zmianom w systemie cer-

tyfikacji. Podczas spotkania zapadły kluczowe decyzje/rekomendacje dotyczące zmian w systemie 

certyfikacji. 

 

III MAJÓWKA STOP 

 

13 września 2014 roku już po raz trzeci odbyła się wrześniowa Majówka, czyli spotkanie członków  

i członkiń, absolwentów i absolwentek oraz Przyjaciół STOP. 

W tym roku pogoda dopisała i tego dnia można było poczuć się rzeczywiście wiosennie. W dobrych 

humorach wpasowywaliśmy się w ramy kwalifikacji i mierzyliśmy się ze storytellingiem (wykład z ele-

mentami pracy warsztatowej zewnętrznego eksperta – Pana Grzegorza Kossona). Było dobre jedzenie 

i ciekawe opowieści ze świata.  

• Jarosław Greser

2 stopnia

• Grzegorz Basarab

• Maciej Bielawski

• Jerzy Boczoń

• Łukasz Cieśliński

• Anna Gierlińska

• Kamila Kulpa

• Katarzyna Marciniuk-Polak

• Lucyna Roszak

• Małgorzata Woźna

• Justyna Zawieja

• Krystyna Zowczak-Jastrzębska

1 stopnia
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Podczas spotkania powstał także film, który można zobaczyć na naszym kanale YouTube:  
https://youtu.be/CTX1l7TttPU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/CTX1l7TttPU
https://www.youtube.com/watch?v=CTX1l7TttPU
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BADANIE DOTYCZĄCE MOTYWACJI CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ 

 

Pod koniec 2013 roku rozpoczęliśmy badania dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia. Przedmio-

tem badania była motywacja członków i członkiń STOP do uczestnictwa w działaniach organizowa-

nych przez Stowarzyszenie oraz ich zaangażowanie w realizowane przez organizację działania.  

Badanie było kilkuetapowe. Składało się z badania ilościowego, którym zostali objęci wszyscy członko-

wie (ankieta w postaci formularza online) oraz z badania pogłębionego (wywiady). 

Celem badania była odpowiedź na pytanie, jakie działania powinny być podjęte przez Stowarzyszenie 

by zwiększyć zaangażowanie jego członków i motywację do aktywnego uczestnictwa.   

Wstępne wyniki badania były zaprezentowane na Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść raportu do-

stępna jest w biurze STOP. 

 

 

NEWSLETTER STOWARZYSZENIA 

 

W lipcu 2014 roku wysłaliśmy nasz pierwszy newsletter w formie elektronicznej skierowany do człon-
ków i członkiń. Co miesiąc piszemy o najnowszych działaniach Stowarzyszenia, ofertach a także o in-
spiracjach do pracy.  
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KRAJOWA RAMA KWALIFIKACJI 

 

Przedstawicielka Stowarzyszenia (Małgorzata Czarnecka) w okresie kwiecień-grudzień 2014 r. na za-

proszenie Instytutu Badań Edukacyjnych uczestniczyła w pracach grupy ds. jakości, której celem było 

konsultowanie propozycji rozwiązań dotyczących zapewniania jakości kwalifikacji (nieobjętych 

ustawą o oświacie i prawem o szkolnictwie wyższym) w zintegrowanym systemie kwalifikacji.  

Dodatkowo STOP odpowiedział na zaproszenie IBE do udziału w pracach eksperckich dotyczących 

wzorcowego opisywania kwalifikacji. Nasza oferta została przyjęta (wygrała) i od października uczest-

niczyliśmy w procesie wzorcowego opisywania zgłoszonych przez nas kwalifikacji. 

 
 

KONGRES OBYWATELSKI 

 
Stowarzyszenie STOP było jedną z Organizacji Współpracujących IX Kongresu Obywatelskiego, który 

organizowany był przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową pod hasłem: „Polska jutra. Jak roz-

winąć nasze skrzydła?”. Kongres odbył się 25 października 2014 r. w Warszawie.  
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MIKRODOTACJA NA ROZWÓJ 

 
Nasza przedstawicielka (Daria Sowińska-Milewska) zdobyła nagrodę finansową za celujące wyniki  
w ramach I edycji Programu Menadżerów NGO PROMENGO realizowanego przez Fundację Akademia 
Organizacji Obywatelskich. 
 
Dzięki nagrodzie: 

 wykonaliśmy badanie kompetencji Extended Disc wraz z sesją podsumowującą dla zespołu 
(zarząd oraz pracowniczki biura), 

 zorganizowaliśmy jednodniowe szkolenie dla zespołu z pisania tekstów prowadzone prze Pa-
nią Joannę Wryczę-Bekier,  

 rozpoczęliśmy zmianę strony internetowej Stowarzyszenia, 

 kupiliśmy dwie publikacje. 
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Uczestnicy naszych działań 

 

1. W szkoleniach przygotowanych i zrealizowanych przez nas wzięło udział ponad 310 osób,  

w tym w: 

 długich cyklach szkoleniowych i trenerskich: 86 osób 

(15 i 16 edycja Szkoły Trenerskiej STOP, trzy grupy szkoleniowe w ramach projektu „Trener na 

wolnym rynku – inspiracje, trendy, wsparcie, Kurs z zakresu facylitacji „Dobre spotkanie. Jak 

to zrobić?”) 

 krótszych formach szkoleniowych: 225 osób  

(szkolenia otwarte, seminaria, warsztaty w ramach projektu „Doświadczenia edukacji doro-

słych osób niewidzących i słabowidzących w Europie”) 

 

2. W szkoleniach prowadzonych przez naszych absolwentów/ki wzięło udział około 220 osób. 

(treningi zadaniowe 15 Szkoły Trenerskiej oraz uczestniczek kursu z zakresu facylitacji „Dobre 

spotkanie. Jak to zrobić?”) 

 

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

(superwizja w projekcie „Trener na wolnym rynku”, superwizje trenerskie dla PISOPu, superwizje 

w ramach kursu z zakresu facylitacji „Dobre spotkanie. Jak to zrobić?”) 

 

Szkolenia otwarte i seminaria 

 

1. 11-12 stycznia – szkolenie „Multimedia w pracy trenera/trenerki” /prowadząca: Stanisława Ret-

maniak/ 

2. 31 stycznia – szkolenie „Źródła metod aktywnych w nauczaniu - czyli o odrodzeniu doświadcze-

nia wewnętrznego” /prowadząca: Joanna Femiak/ 

3. 28 lutego – seminarium „Gdzie zaczyna się plagiat, czyli granice inspiracji w szkoleniach” /pro-

wadzący: Jarosław Greser / 

4. 25 kwietnia – seminarium „Dane osobowe na szkoleniach – obowiązki trenera/ki” /prowadzący: 

Jarosław Greser / 

5. 4 czerwca  – warsztat promujący cykl „Trener w roli coacha” /prowadzące: Agnieszka Bugaj, 

Agnieszka Książek /   

6. 5 czerwca – warsztat „Nadzieja” w ramach cyklu Wiosna z filozofią /prowadząca: Joanna Fe-

miak/ 
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7. 13 września – wykład o storytellingu /prowadzący: Grzegorz Kosson/ 

8. 20 października – szkolenie „Odpłatna działalność statutowa w organizacjach pozarządowych” 

/prowadząca: Urszula Herbich /  

9. 24 października – szkolenie z pisania tekstów /prowadząca: Joanna Wrycza-Bekier/ 

10. 14 listopada - seminarium dotyczące ustawy o prawach konsumenta /prowadzący: Jarosław 

Greser / 

11. 18 grudnia – seminarium „Emocje i myśli – co różni szkolenia twarde i miękkie” /prowadzący: 

Jacek Jakubowski / 

 

Treningi zadaniowe naszych absolwentów i absolwentek 

 
 

1. POSZERZAMY HORYZONTY - 27-28 września 2014, Brwinów. Trening zadaniowy uczestników  

15 Szkoły Trenerskiej.  

Szkolenia: 

 Efektywne zarządzanie czasem 

 „Zapytaj się mamy/taty” – o seksualności młodych osób – dorosłych trudne rozmowy  

 Od pomysłu do projektu  

 Gdzie znaleźć pieniądze na działalność mojej organizacji - źródła finansowania oraz wy-

brane aspekty finansowe rozliczania projektów  

 SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA? Zakładanie i funkcjonowanie  

 Dzieci z Zespołem Tourette’a i Aspergera w szkole  

 Oswoić przestrzeń  

 Prowadzenie dokumentacji w ramach rozliczania projektów dofinansowanych ze środ-

ków publicznych 

 Wolontariat Europejski - czyli sposób na spełnianie marzeń 
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1. Szkoły Trenerskie STOP 

Szkoła Trenerska STOP jest praktycznym i uniwersalnym kursem przygotowującym do pracy w roli 

trenera/trenerki, edukatora/edukatorki. Uczestnictwo w szkole umożliwia rozwój, zdobycie wiedzy 

oraz umiejętności pracy z grupami, stwarza okazję do wejścia w środowisko ludzi, którym zależy na 

zmianie, a wartością jest podmiotowe traktowanie osób i grup. 

Szkoła skierowana jest do osób, którym bliskie są wartości reprezentowane przez sektor obywatelski, 

społeczny. 

XV edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2013-2014) 

 

 
 
Działania w 2014 roku: 

 24-26 stycznia (4 sesja) - Metodologia uczenia dorosłych /prowadzący: Rafał Świeżak/ 

 21-23 lutego (5 sesja) - Projektowanie programu szkoleniowego i badanie potrzeb /prowa-

dząca: Katarzyna Sekutowicz/ 

 14-16 marca (6 sesja) - Prezentacje trenerskie - odkrywanie własnego stylu pracy z grupą 

/prowadzący: Rafał Świeżak/ 

 11-13 kwietnia (7 sesja) – Etiudy Szkoleniowe /prowadząca: Agnieszka Szelągowska/ 

 27-28 września – Trening zadaniowy „Poszerzamy horyzonty” w Brwinowie 

 25-26 października (8 sesja) - Podsumowanie szkoły i plan rozwoju trenerskiego /prowa-

dząca: Agnieszka Szelągowska/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Superwizorka - Agnieszka Szelągowska

• Opiekunka procesów - Monika Bełdowska14 osób

• Miejsce szkoleń - Warszawa (Trening 
interpersonalny - Łowicz)214 h
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XVI edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2014-2015) 

 

 
 
Rekrutacja do szkoły została ogłoszona w marcu 2014 roku. Za przygotowanie programu szkoły, re-

krutację oraz dbanie o indywidualne ścieżki rozwoju każdej z osób uczestniczących odpowiedzialna 

jest Superwizorka. Na każdych zajęciach obecna jest Opiekunka procesów, która współprowadzi szko-

lenia, współpracuje z trenerami, dba o stronę organizacyjną kursu oraz opiekuje się grupą. 

 

Działania w 2014 roku: 

 26 kwietnia (1 sesja) - Wprowadzenie do Szkoły Trenerskiej STOP /prowadząca: Marta Henz-

ler/ 

 11-15 maja (2 sesja) – Trening interpersonalny /prowadząca: Agnieszka Zarzycka/ 

 14-15 czerwca (3 sesja) - Proces grupowy /prowadząca: Agnieszka Zarzycka/ 

 5-7 września (4 sesja) - Facylitacja /prowadząca: Agnieszka Szelągowska/ 

 17-19 października (5 sesja) - Metodologia uczenia dorosłych /prowadzący: Rafał Świeżak/ 

 21-23 listopada (6 sesja) – Projektowanie szkolenia /prowadząca: Katarzyna Sekutowicz/ 

 

XVII edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2015) 

 
Rekrutację do szkoły ogłosiliśmy pod koniec września 2014 roku. W związku z tym, że po zakończeniu 

przyjmowania zgłoszeń i rozmowach rekrutacyjnych nie uzbieraliśmy grupy na zajęcia, podjęto decy-

zję o ogłoszeniu rekrutacji uzupełniającej (ze zgłoszeniami do 2 lutego 2015). 

Superwizorką szkoły będzie Ewa Jasińska, a opiekunką procesów Iwona Zaborowska. 

 

• Superwizorka - Agnieszka Zarzycka

• Opiekunka procesów - Monika Hausman-
Pniewska

9 osób

• Miejsce szkoleń - Warszawa (Trening 
interpersonalny - Otrębusy)214 h
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2. Doświadczenia 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” („Experiences of Adult Education in Europe for blind or visually impaired 

people”) 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. 

 

Wstępne spotkanie (Kick-off meeting) odbyło się w Rzymie na przełomie listopada i grudnia 2013 

roku i organizowane było przez lidera projektu Stowarzyszenie ANPVI ONLUS. W 2014 roku odbyły się 

trzy spotkania, w których udział wzięły osoby oraz organizacje, które weszły w skład krajowych part-

nerstw w Polsce, we Włoszech, na Łotwie, w Czechach oraz w Hiszpanii. 

 

10-13 kwietnia – spotkanie w Warszawie  

 

Spotkanie pt. „Proces uczenia się osób niewidomych i słabowidzących w edukacji nieformalnej i poza-

formalnej" („The learning process of blind and visually impaired people in non-formal and informal 

context”) organizowane przez Stowarzyszenie STOP wspólnie z polskim partnerstwem projektu. 

 

 

http://www.anpvionlus.it/
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Polscy partnerzy projektu: 

 Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących „TRAKT”  
 Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych  
 Fundacja Kultury Bez Barier 
 Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej 
 PIRS Creative Lab 
 Opolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Turystycznych 
 Katarzyna Gajewska 
 Zofia Kozioł 
 Rafał Gawkowski 

19-22 czerwca – spotkanie w Rydze 

 

Spotkanie organizowane przez Łotewskie Zrzeszenie Niewidomych pt. "Społeczna i zawodowa inte-

gracja osób niewidomych i słabowidzących" ("Blind and visually impaired people - social and working 

inclusion"). 

 

 

4-7 grudnia – spotkanie w Ostrawie 

 
Spotkanie organizował partner projektu z Czech: Centre for Visualization and Interactivity in Educa-

tion. Tematem przewodnim był “ Rozwój kompetencji w zakresie stosowania narzędzi informacyjno-

komunikacyjnych” (“Skills improvement on the use of ICT istruments”). 

 

http://www.trakt.org.pl/news.php
http://www.pzn.org.pl/biuro-zarzadu-glownego.html
http://kulturabezbarier.org/
http://www.tea.org.pl/pl/index
http://www.pirs-cl.com/
http://www.lnbiedriba.lv/index.php/en/par-mums-lv
http://www.free-art.cz/
http://www.free-art.cz/
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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 był 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 było podniesienie i wzmocnienie wiedzy oraz 

kompetencji trenerów i trenerek w zakresie prowadzenia 

szkoleń i pracy z grupą. 

W ramach projektu zrealizowaliśmy sześć kursów trenerskich 

na poziomie zaawansowanym: 

 Trener biznesu - Biznes trenera (2 edycje)  

 Trener: Edukator i Przedsiębiorca (2 edycje) 

 Szkoła Pracy Warsztatowej w oparciu o proces gru-

powy (2 edycje) 

oraz indywidualne superwizje trenerskie.  

Rekrutacja na kursy była prowadzona w dwóch turach, oddzielnie na pierwsze i drugie edycje kursów 

(obie tury naboru zostały zakończone w 2013 roku). Rekrutacja na superwizje trenerskie była prowa-

dzona do limitu wyczerpania miejsc. 

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

 

DZIAŁANIA W 2014 ROKU: 

 

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 2014 roku: 

 24-26 stycznia – Projektowanie materiałów, narzędzi i pomocy wspierających nabywanie no-

wych kompetencji /prowadzący: Krzysztof Kondracki/ 

 14-16 lutego – Zajęcia superwizyjne oraz sprzedaż szkoleń /prowadzący: Krzysztof Kondracki, 

Przemysław Kluge/ - zakończenie  

 

 

http://stowarzyszeniestop.pl/trener/
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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 2014 roku: 

 9-11 stycznia – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych studium przypadku /pro-
wadząca: Lidia Kuczmierowska/ 

 20-22 lutego – Jak opracować i wykorzystać do celów edukacyjnych grę /prowadząca: Lidia 
Kuczmierowska/ 

 20-22 marca – Etiudy szkoleniowe cz.1 /prowadzące: Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Szelą-
gowska/ 

 24-26 kwietnia – Etiudy szkoleniowe cz.2 /prowadzące: Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Sze-
lągowska/ 

 9-10 maja – Wybrane prawne aspekty pracy trenera /prowadzący: Jarosław Greser/ 

 12-14 czerwca – Jak prowadzić trenerski biznes /prowadząca: Lidia Kuczmierowska/ - zakoń-
czenie 

 

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 

 

Działania w 2014 roku: 

 10-12 stycznia – Realizowanie celów edukacyjnych a proces grupowy /prowadząca: 
Agnieszka Zarzycka/ 

 7-9 lutego – Systemowe podejście do pracy z grupą /prowadząca: Agnieszka Zarzycka/ 

 7-9 marca – Interwencje trenerskie w pracy warsztatowej w oparciu o proces /prowadzące: 
Barbara Chruślicka, Agnieszka Zarzycka/ 

 4-6 kwietnia – Źródła oporu i praca z oporem /prowadzące: Barbara Chruślicka, Agnieszka 
Zarzycka/ 

 16-18 maja – Etiuda procesowa - podsumowanie i zakończenie /prowadząca: Agnieszka Za-
rzycka/ 

 

Superwizje trenerskie 

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy 15 indywidualnych superwizji w wymiarze 20 godzin każda,  

z czego część godzin była przeznaczona na superwizję uczestniczącą szkolenia prowadzonego przez 

osobę superwizowaną. 

W 2014 roku zostało przeprowadzonych 10 superwizji. 
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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 Infor-
macyjnego, która realizuje Program Rozwoju Bibliotek.  

 
 
 

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

2013 do stycznia 2015. Szkolenia skierowane były do bibliotekarzy i bibliotekarek biorących udział 

m.in. w Programie Rozwoju Bibliotek. Ich celem było umocnienie kompetencji osób prowadzących 

spotkania w bibliotekach. Dzięki szkoleniu 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.  

Łącznie zorganizowaliśmy 63 szkolenia w całej Polsce, w których wzięło udział 786 osób.  33 szko-

lenia zostały przeprowadzone przez pary trenerskie: trenera/kę wiodącego/ą i kotrenera/kę. Zespół 

trenerów liczył 9 osób a kotrenerów/ek 18 osób. 

 

W 2014 roku zostało przeprowadzonych 8 szkoleń, w których  

wzięły udział 103 osoby. 
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Uczestnicy szkoleń po powrocie do bibliotek organizowali własne spotkania – odbyło się około 500 
spotkań w bibliotekach w całej Polsce.  

 

W trakcie projektu zrealizowaliśmy we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyj-

nego filmy o różnych formach pracy z grupą, które są uzupełnieniem istotnego obszaru merytorycz-

nego szkoleń: 

 

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

 

 

Debata typu 
oksfordzkiego

Tablica ogłoszeń

Kapelusze myślowe de 
Bono

Edukacja osób dorosłych

Burza mózgów
Specyfika pracy z 

osobami starszymi 

http://www.biblioteki.org/pl/spotkanie
https://youtu.be/9FBB9Y2DvDc
https://youtu.be/441VAPa5Ceg
https://youtu.be/zgfXUkgDm7Q
https://youtu.be/56gCjBVVb8w
https://youtu.be/q0ZSLfmbAQg
https://youtu.be/WBrTxb7xa9U
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5. Kurs trenerski z zakresu facylitacji „DOBRE SPOTKANIE. Jak to zrobić? 

 
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej. Kurs realizowany na zlecenie Fundacji Rozwoju Społe-
czeństwa Informacyjnego. 

 

liczba uczestników:  21 osób 

liczba godzin: 80h + superwizja (8h lub 16h) 

miejsce szkoleń: Warszawa 

 

Zaawansowany kurs trenerski skierowany do trenerów i trenerek współprowadzących szkolenia „DO-

BRE SPOTKANIE. Jak to zrobić?”. Termin realizacji: sierpień 2014 – luty 2014. 

Celem kursu jest wsparcie osób posiadających doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z facylitacji  

w samodzielnej pracy trenerskiej w tym obszarze oraz pogłębienie umiejętności facylitacji. W ramach 

projektu w 2014 roku odbyło się 15 szkoleń pod superwizją w całej Polsce.  

 

6. E-process in e-learning 

 

 

 

 

Projekt w ramach programu ERASMUS plus. Termin realizacji: grudzień 2014-sierpień 2016. 

Projekt łączy doświadczenie międzynarodowego konsorcjum – obok Stowarzyszenia Trenerów Orga-

nizacji Pozarządowych (lidera projektu): 

 Partnera z Belgii – Nieuwe Media School 

 Partnera z Niemiec – Wisamar Bildungsgesellschaft 

 Partnera z Łotwy – Centre for Education and Innovation Research 

 

W ramach projektu będziemy: 

 BADAĆ, jak uczymy z wykorzystaniem e-learningu w Polsce, na Łotwie, w Niemczech i w Belgii 

 UCZYĆ SIĘ od partnerów narzędzi i metod e-learningu, włączać zasady uczenia przez doświad-

czenie i metody aktywne do szkoleń e-learningowych 

 TWORZYĆ KURSY dla trenerów i trenerek z zakresu efektywnego wykorzystania e-learningu  

i innych narzędzi związanych ze zdalnym uczeniem i je wdrażać w formie krótkich pilotaży 

 PISAĆ MANUAL dla trenerów i trenerek (z konspektami szkoleń, opisami ćwiczeń i rekomen-

dacjami) 

 PRZYGOTOWYWAĆ STRONĘ z użytecznymi Otwartymi Zasobami Edukacji dla trenerów i tre-

nerek 

 

http://www.nieuwemediaschool.be/
http://www.wisamar.de/
http://www.prakse.lv/
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9-11 stycznia 

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

10-12 stycznia 

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

11-12 stycznia 

 Szkolenie „Multimedia w pracy trenera/trenerki” (Warszawa) 

24-26 stycznia 

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

 4 sesja w 15 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa) 

31 stycznia 

 Szkolenie "Źródła metod aktywnych w nauczaniu..." (Warszawa) 

7-9 lutego 

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

14-16 lutego 

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

20-22 lutego 

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

21-23 lutego 

 5 sesja w 15 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa) 

25 lutego 

 Zebranie zarządu 
28 lutego  

 bezpłatne seminarium „Gdzie zaczyna się plagiat, czyli granice inspiracji w 
szkoleniach” (Warszawa) 

7-9 marca 

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

14-16 marca 

 6 sesja w 15 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa) 

20-22 marca 

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

4-6 kwietnia 

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

10-13 kwietnia 

 Spotkanie w ramach projektu Grundtvig "Doświadczenia edukacji dorosłych 
osób niewidzących i słabowidzących w Europie" (Warszawa) 

11-13 kwietnia 

 7 sesja w 15 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa) 

24-26 kwietnia 

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

25 kwietnia 

 Spotkani zarządu  

 Bezpłatne seminarium „Dane osobowe na szkoleniach – obowiązki trenera/ki” 

26 kwietnia 

 1 sesja w 16 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa) 

9-10 maja 

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

11-15 maja 
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 2 sesja w 16 edycji Szkoły Trenerskiej (Otrębusy) 

16-17 maja 

 Zebranie Superwizorów i Superwizorek 

16-18 maja 

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

17 maja 

 Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia (Warszawa) 

4 czerwca 

 Spotkanie promujące cykl szkoleniowy „Trener w roli coacha”  

5 czerwca 

 Szkolenie "Nadzieja" w ramach cyklu Wiosna z filozofią  

9 czerwca 

 Zebranie zarządu 

12-14 czerwca 

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

14-15 czerwca 

 3 sesja w 16 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa) 

19-22 czerwca 

 Spotkanie na Łotwie w ramach projektu Grundtvig „Doświadczenia edukacji 
dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie” (Ryga) 

3 lipca 

 Zebranie zarządu 

22-24 sierpnia 

 1 sesja w ramach kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „DOBRE SPOTKA-
NIE. Jak to zrobić?” gr.1 (Warszawa)  

29-31 sierpnia 

 1 sesja w ramach kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „DOBRE SPOTKA-
NIE. Jak to zrobić?” gr.2 (Warszawa)  

1 września 

 Spotkanie Rady Superwizorów 

5-7 września 

 4 sesja w 16 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa) 

12-14 września 

 2 sesja w ramach kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „DOBRE SPOTKA-
NIE. Jak to zrobić?” gr.1 (Warszawa)  

13 września 

 Majówka STOP 

 Spotkanie komisji certyfikacyjnej 

 Zebranie zarządu 

19-21 września 

 2 sesja w ramach kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „DOBRE SPOTKA-
NIE. Jak to zrobić?” gr.2 (Warszawa)  

27-18 września 

 Poszerzamy Horyzonty - trening zadaniowy XV edycji Szkoły Trenerskiej 
(Brwinów) 

17-19 października 

 5 sesja w 16 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa)  

 3 sesja w ramach kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „DOBRE SPOTKA-
NIE. Jak to zrobić?” gr.1 (Warszawa)  
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20 października 

 Szkolenie „Odpłatna działalność statutowa w organizacjach pozarządowych” 
(Warszawa)  

24 października 

 Szkolenie z pisania tekstów 

24-26 października 

 3 sesja w ramach kursu trenerskiego z zakresu facylitacji „DOBRE SPOTKA-
NIE. Jak to zrobić?” gr.2 (Warszawa)  

25 października 

 IX Kongres Obywatelski „Polska jutra. Jak rozwinąć nasze skrzydła?” (War-
szawa)  

14 listopada 

 Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń  

 Bezpłatne seminarium dotyczące ustawy o prawach konsumenta 

21-23 listopada 

 6 sesja w 16 edycji Szkoły Trenerskiej (Warszawa)  

4-7 grudnia 

 Spotkanie w Czechach w ramach projektu Grundtvig „Doświadczenia edukacji 
dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie” (Ostrawa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA (podpisy): 

Piotr Henzler – prezes  __________________________________________________________________ 

Daria Sowińska-Milewska – wiceprezeska ___________________________________________________ 

Wioletta Gawrońska – skarbniczka _________________________________________________________ 

Katarzyna Lipka-Szostak – członkini zarządu __________________________________________________ 

Jarosław Greser – członek zarządu _________________________________________________________ 


