Sprawozdanie z VII Walnego Zgromadzenia członków STOP
18 listopada 2003r.
Warszawa, ul. Nowolipie 25b
Walne Zgromadzenie członków STOP rozpoczęło się w II terminie o godz. 11.15. W
spotkaniu wzięło udział 17 członków uprawnionych do podejmowania decyzji.
Spotkanie prowadził prezes STOP – Rafał Świeżak; protokołowała Małgorzata Czarnecka.
Obradowano wg poniższego porządku:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sprawozdanie Zarządu z ostatniej kadencji (2002 – 2003)
Rozpatrzenie / oraz zatwierdzenie lub nie/ sprawozdania Zarządu
Wręczenie dyplomów i legitymacji certyfikacyjnych.
Podsumowanie wyników Programu Premiowego za rok 2003.
Obszary aktywności STOP na rok 2004 oraz dyskusja.
Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2004r.
Wolne wnioski.
Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zebrania złożył ustne sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu, a
uczestnicy otrzymali komplety materiałów na piśmie.

Ad 1 Sprawozdanie Zarządu STOP z ostatniej kadencji (2002-2003) – materiały w
teczkach

R.Świeżak krótko opowiedział o trwającej III edycji Szkoły Trenerów podkreślając, że jej
program jest coraz bardziej spójny; jest wiele elementów przydatnych szkoleniowo np. jak
pracuje grupa szkoleniowa, jak układać programy – bardzo istotny był także trening
interpersonalny. Trening zadaniowy choć odbędzie się dopiero w maju jest już w gruncie
rzeczy zaplanowany i przygotowany. Grupa jedynie musi przygotować odpowiednie do
programu ćwiczenia. Logistycznie i organizacyjnie także prawie wszystko jest dopięte na
ostatni guzik. Wydarzenie będzie znaczące, bo uczestnicy szkoły poprowadzą trwający 3 dni
cykl szkoleniowy. Sprawdził się w roli superwizora Darek Fijołek. Grupa jest zaangażowana,
chętnie się uczy, jest wymagająca w stosunku do siebie, prowadzących, superwizora.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia unijne (oferta bezpłatna dla STOPowiczów
w związku z realizacja projektu w ramach Teraz Integracja finansowanego ze środków UE).
Projekt nie tylko miał walor merytoryczny, ale i integracyjny. Po raz pierwszy współpracowała
ze sobą grupa składająca się z uczestników wszystkich edycji szkół STOPu na równi z
doświadczonymi trenerami.
Cieszyć może też fakt, że cały czas są chętni na uzyskiwanie certyfikatów. Gdyby wszyscy
opłacili przyznane certyfikaty, liczba członków z certyfikatami I,II lub III stopnia wynosiłaby
40. W imieniu komisji certyfikacyjnej głos zabrała K. Czayka – Chełmińska, która poprosiła
obecnych superwizorów o wnikliwe opinie, bowiem niektórzy nie ułatwiają pracy komisji.
Polemizował z nią J.Jakubowski, który stwierdził, że jest to kwestia filozofii, bo to głównie
superwizor bierze odpowiedzialność i to powinno wystarczyć.
Na zakończenie sprawozdania merytorycznego krótką relację z pracy nad obszarem
informacyjnym i promocyjnym złożyła M.Czarnecka. Na ukończeniu są prace związane z
nową stroną www STOPu (od ręki będzie można tam zamieszczać informacje). Taką
możliwość dostaliśmy od KLONu za czynne uczestnictwo w ramach TWI i prowadzenie
zakątka szkoleniowego. Ten ostatni też został zmodyfikowany i podłączony pod nowe
narzędzie Cyklotron. Są już próbne egzemplarze drukowanego Informatora o organizacjach
szkoleniowych. Po raz pierwszy widniejemy jako wydawca książki.
W imieniu Komisji Rewizyjnej głos zabrała Małgorzata Dymowska, która powiedziała, że
sprawozdanie finansowe ( w tym bilans i rachunek wyników) nie budzi zastrzeżeń. I choć

informacja dodatkowa do bilansu mogłaby być bardziej rozbudowana, występuje z
wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla zarządu.
Przewodniczący zarządza głosowanie: za udzieleniem absolutorium głosuje 15 obecnych w
tym momencie osób, w tym 12 za, 3 głosy wstrzymujące się.
W związku z pozytywnym zaopiniowaniem pracy ustępującego Zarządu, przewodniczący
proponuje przejście do następnego punktu obrad.

Ad 3.Wręczenie dyplomów i legitymacji certyfikacyjnych.
Certyfikat jakości szkoleń STOP 1 stopnia i legitymację otrzymuje obecny na spotkaniu
Daniel-Piotr Opiła.

Ad 4.Podsumowanie wyników Programu Premiowego za rok 2003.
Zwyciężczynią Programu Premiowego za rok 2003 zostaje Lidka Kuczmierowska (praca w
zarządzie, komisji certyfikacyjnej, trzykrotnie prowadziła szkolenia STOPowe). Nagrody to
książka oraz koszulka z napisem STOPa roku.

Ad 5.Obszary aktywności STOP na rok 2004 oraz dyskusja łącznie z wolnymi
wnioskami.








Wniosek Pawła Jordana – następną szkołę (IV edycję) rozpocząć na zakładkę z III
edycją (zalecenie dla superwizorów, aby spotkali się jak najszybciej i uzgodnili
stanowiska)
Pomysł Jacka Jakubowskiego – zrobić dwie szkoły (grupa od podstaw i superwizyjno –
metodologiczna). Najpierw powinna pójść oferta dla zaawansowanych, potem
rozpoznanie potrzeb – ripostował Mariusz Zięba
Pytanie M. Zięby – czy nadal STOP będzie firmował tylko szkolenia trenerskie, czy jest
wola na szersze otwarcie np. powstaje zespół z liderem do rozwiązywania dużych
problemów społecznych? Odpowiedź R. Świeżaka – widzę w tym zagrożenie, bowiem
taki zespół może być postrzegany jako uprzywilejowany. Popiera go P.Jordan – nie
unikniemy w ten sposób konfliktu
Postulat M.Łućko – uruchomić mentoring indywidualny w ramach FS. STOP za mało
wspiera swoich członków w rozwoju, szczególnie tych, którzy nie mają jeszcze swoich
zespołów szkoleniowych lub działają indywidualnie. E. Szymczak zgłasza podobny
problem. Widzi rozwiązanie w stworzeniu bazy (bank kotrenowania) takich osób spoza
organizacji, aby nie traciły one kontaktu z pracą.
Uwaga K.Adamskiej – wymiana informacji jest piętą achillesową STOPu. Na stronie www
powinno być przynajmniej forum. Powinien być też sklepik z gadżetami typu koszulki itp.

Ad 6.Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2004r.
W wyniku głosowania pozostawiono dotychczasową wysokość składki członkowskiej (8 osób
za, 5 przeciwnych, 2 wstrzymujące się). Tak więc w 2004r. płacimy nadal 60 zł składki
rocznej.
Sugestia obecnych do zarządu – należy zwiększyć skuteczność ściągalności składek, a
niepłacących skreślić.

Walne Zgromadzenie członków STOP zamknięto o godz. 13.00.
Już po oficjalnym zamknięciu dotarł na spotkanie Jacek Paluch, któremu w kuluarach
wręczono także certyfikat jakości szkoleń STOP 1 stopnia i legitymację.

