Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków/Członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, 6 czerwca 2009

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia członków/członkiń
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych;

Warszawa, 6 czerwca 2009r.
W dniu 6 czerwca 2009 r. w Warszawie, w biurze STOP ul. Wspólna 54a /14 odbyło
się Walne Zgromadzenie członków i członkiń Stowarzyszenia Trenerów Organizacji
Pozarządowych.
Pierwszy termin ustalono na godz. 16.00, ze względu na brak zgromadzonej
większości członkiń i członków, obrady rozpoczęto w drugim terminie o godzinie
16.15.
W Walnym Zgromadzeniu brały udział następujące osoby:
1. Małgorzata Czarnecka
3. Daria Sowińska – Milewska
4. Agnieszka Borek
5. Marta Henzler
6. Piotr Henzler
7. Katarzyna Kiełbiowska
8. Katarzyna Sekutowicz
9. Stanisława Retmaniak
10. Jacek Jakubowski
11. Marcin Dadel
12.Michał Pawlęga (do 17.30)
13. Anna Żelazowska – Kosiorek
14. Bożena Janowska
15 Jolanta Woźnicka (do 18.00)
16. Agnieszka Książek (od 18.30)
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Małgorzata Czarnecka powitała zgromadzonych.

Przebieg spotkania:
I. Wybór Przewodniczącej i Sekretarza
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Po przedstawieniu się wszystkich obecnych na przewodniczącą spotkania wybrano
Małgorzatę Czarnecką), na sekretarza spotkania Darię Sowińską - Milewską

II. Porządek spotkania
M. Czarnecka zaproponowała porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.
Zaproponowano następujący porządek spotkania
1. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności za 2008r.
2. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie lub nie sprawozdań
3. Informacja zarządu o bieżących projektach i działaniach
4. Ustalenie wysokości składek członkowskich na 2010r.
5. Dokooptowabie nowych superwizorów
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

III. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2008r.
M. Czarnecka rozdała obecnym wydruki sprawozdań oraz omówiła działalność
merytoryczną STOP w 2008 roku.
Omówiono następujące przedsięwzięcia:









kontynuację projektu Wiedza i Doświadczenie
trening zadaniowy 7 edycji Szkoły Trenerów STOP –Nowe Miasto Lubawskie
szkołę trenerów sieci SPLOT
8 szkołę trenerów STOP (zmiana w programie – nowość – warsztat
„Wprowadzenie do idei STOP”
projekt STOPami ku lepszej jakości szkole; informacja o finalizowanej właśnie
publikacji kończącej projekt; gra GRANGO
Szkołę Trenerów Mediacji Rodzinnej
szkolenia wewnętrzne dla członków i członkiń STOP
superwizje i certyfikacja

S.Retmaniak podzieliła się swoimi refleksjami z treningu zadaniowego w Nowym
Mieście Lubawskim.
Oraz inne aktywności STOP, w tym:
 nowości w bibliotece
 wirtualną chatę trenera
 prowadzenia stron internetowych www.stop.engo.pl oraz
www.szkolenia.ngo.pl
 rozsyłanie ofert typu „szukam trenera”
 redakcja oraz rozsyłanie Nieregularnika
 prowadzenie ewaluacji działań STOP
A.Borek przedstawiła krótką informację o ewaluacji działań STOP prowadzonej
wśród członków i członkiń (na ankietę odpowiedziało ponad 50 osób, wyniki są na
stronie internetowej).
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Omówiono pracę nowego Zarządu w 2008r. – intensywne działania planistyczne i
strategiczne, podział zadań pomiędzy osoby z Zarządu. (informacja o produktach
planowania jest na stronie internetowej Stowarzyszenia).
Dyskutowano o możliwości udostępnienia skryptu „Tylko sprawdzone ćwiczenia”.
Padały propozycje, aby sprawdzić czy i od kogo zależy możliwość udostępniania.
Zarząd zobowiązał się sprawdzić, czy jest taka możliwość formalna (pytania do
autorów/autorek kompilacji oraz umowa ze sponsorem).

M.Czarnecka zarządziła głosowanie nad sprawozdaniem merytorycznym za 2008 r.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
ZA 15
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0

Uchwała nr 1 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 6 czerwca 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok 2008
Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne za rok 2008.

IV. Sprawozdanie finansowe Zarządu za 2008r.
Następnie K. Kiełbiowska omówiła sprawozdanie finansowe:
 ogólną strukturę sprawozdania, która uległa zmianie w związku z
rozpoczęciem działalności gospodarczej w zeszłym roku
(dotychczasowa działalność odpłatna jest teraz gospodarczą)
 rachunek zysków i strat, w tym zwróciła uwagę na pozycje przychody netto i
koszty netto – dotyczą działalności gospodarczej
 zysk z działalności gospodarczej wyniósł 2572,93 zł
 pkt e – koszty ogólno administracyjne, dotyczą faktycznie całej działalności,
jednak zgodnie z formularzem SA przyporządkowane do działalności
gospodarczej, co daje w punkcie f stratę
 przychody statutowe – 250 212,45– nadwyżka, ze względu na projekty
trwające na przełomie roku
 składki – 12 748 zł, niższe, bo w poprzednim roku wpłacane były zaległości
 wyższe przychody finansowe w stosunku do zeszłego roku
 bilans – wszystkie środki trwałe są już zgodnie z zasadami umorzone; fundusz
statutowy – powiększony, rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania
wynikają z rozliczeń na przełomie roku
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Dyskusję nad sprawozdaniem finansowym zdominowała kwestia działalności
gospodarczej – niewielkiego (ale jednak) zysku, przyczyn rozpoczęcia działalności
gospodarczej, co jest przedmiotem działalności (Szkoła STOP, podwykonawstwazlecenia wykonywane przez STOP, wypożyczanie sprzętu). Obecni/e podczas
Walnego sugerowali/ły, aby działalność gospodarcza była kierowana na zewnątrz a
nie miała na celu zarabianie na członkach i członkiniach, aby podejść planowo do
działalności gospodarczej – zatrudnić konkretna osobę, zainwestować i myśleć
perspektywicznie o latach, gdy już nie będzie np. dotacji unijnych. Padły propozycje
oparcia się na istniejącej marce STOP, tak aby przynosiła korzyść finansową i
Stowarzyszeniu i członkom/członkiniom.
M. Czarnecka po podsumowaniu propozycji i wobec braku innych pytań zamknęła
dyskusję.
Następnie przedstawiono
- uchwałę nr 3/2009 Zarządu w sprawie akceptacji sprawozdania finansowego
- rekomendacje członkiń Komisji Rewizyjnej – L. Kuczmierowskiej i K. Adamskiej –
Dutkiewicz w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2008
rok.
M. Czarnecka zarządziła głosowanie nad Uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia
ZA 13
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0
Uchwała nr 2 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 6 czerwca 2009 roku
Walne Zgromadzenie Członków stosunkiem głosów: 13 za/ 0 przeciw/ 0/ wstrzymujących się
przyjęło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2008. Walne Zgromadzenie Członków
zatwierdziło sprawozdanie finansowe obejmujące bilans sporządzony na dzień 31 grudnia
2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 225 476,81 zł oraz rachunek
zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 wykazujący dodatni wynik
finansowy na kwotę 17 337,97 zł ( w tym zysk z działalności gospodarczej 2572,93 zł)
Walne Zgromadzenie Członków zdecydowało przeznaczyć dodatni wynik finansowy w
całości na fundusz statutowy stowarzyszenia

V. Informacja o bieżących działaniach
kolejnym punktem spotkania była informacja Zarządu o bieżących działaniach w
2009 roku:
 Uczą się uczestnicy IX szkoły STOP
 Trwa projekt trenerski w partnerstwie z Przyjazną Szkołą
 Kontynuujemy projekt STOPami ku lepszej jakości szkoleń
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 Podpisujemy umowę z Urzędem Marszałkowskim na projekt w partnerstwie z
CALem
 Poprawiamy dokumentację do PARP na projekt w ramach podziałania 2.2.2.
 Trwają przygotowania do uruchomienia Szkoły Trenerów w woj. warmińskomazurskim (partnerstwo z ESWIPem)
 Od stycznia mamy koordynatorkę ds. członkowskich
 Czekamy na rozstrzygnięcia projektów:
 FIO
FOP
PO KL 8.1.1.
 Czeka nas zmiana księgowej
 Czeka nas zmiana wizualizacji logo
VI. Wysokość składek na 2010r.
Następnie przystąpiono do kwestii wysokości składek na 2010r. Jedyną zgłoszoną i
poddaną pod głosowanie propozycją było utrzymanie wysokości składek na poziomie
dotychczasowym tj. 120 zł.
W wyniku głosowania propozycja została zatwierdzona.
ZA 11
PRZECIW 1
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0
Uchwała nr 3 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP
z dnia 6 czerwca 2009 roku
w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2010
Składka członkowska w 2010 r. będzie wynosić 120 zł rocznie (10 zl miesięcznie)

VII. Kandydatki na superwizorki
Kolejnym punktem obrad była prezentacja kandydatek na superwizorki:
 Agnieszki Zarzyckiej
 Agnieszki Książek
Przedstawione zostały rekomendacje A. Zarzyckiej, których udzielili P.Jordan,
J.Jakubowski, B.Chruślicka, oraz J. Krasnodębska i M.Czarnecka. O kandydatce
opowiadali J.Jakubowski i M. Czarnecka.
Następnie zarządzono głosowanie.
ZA 13
PRZECIW 0
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WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ

0

Po głosowaniu odbyła sie prezentacja A.Książek, którą rekomendowali:
K.Sekutowicz, E.Jasińska, B.Chruślicka oraz J. Gralczyk i M. Henzler. Kandydatkę
przedstawiły K.Sekutowicz i M. Henzler. (w trakcie prezentacji A.Książek dotarła na
zebranie). A.Książek odpowiedziała na pytania.
Poproszono A. Książek o opuszczenie sali i zarządzono głosowanie

ZA 13
PRZECIW 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ 0

VIII. Wolne wnioski
Ostatnim punktem Zebrania Walnego były wolne wnioski.
Pierwszym wątkiem była kwestia wspierania przez STOP trenerów/trenerek nie tylko
w ramach i bezpośrednio po Szkole Trenerskiej.
Sugerowano przejrzenie procedur Stowarzyszenia, tak, aby w większym stopniu
dopuścić nowych, młodych trenerów i trenerki do prowadzenia szkoleń.
Zarząd poinformował o pracy nad programem stażowym, który ma wspierać tę grupę
w zdobywaniu doświadczeń. W najbliższym czasie regulamin programu stażowego
zostanie przekazany Radzie Superwizorów.
Poruszono kwestię konieczności intensyfikacji wspierania superwizji jako narzędzia
rozwoju trenerów i trenerek – na razie funkcjonuje jako rodzaj „egzaminu” do
certyfikacji a praktycznie nie istnieje w wymiarze koleżeńskim. Dyskutowano na
temat budowy systemu kaskadowego superwizji, co pozwoliłoby na promocję
superwizji, rozwój trenerów/trenerek i zdobywanie umiejętności przez nowych
potencjalnych superwizorów/superwizorek.
Zarząd zobowiązał się do powołania odrębnej grupy (Koła Superwizji?), które
zajęłoby się tematem superwizji, w tym budową systemu superwizji, także jej
standardami w ramach STOP w aspekcie wielostronnych korzyści.
Na zakończenie spotkania M. Czarnecka zaprezentowała nowe logo STOP.
O godzinie 19:15 zakończono Walne Zgromadzenie.
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