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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 

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 

 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 2015 roku: 

 19 lutego 

 13 maja 

 16 lipca 

 24 lipca 

 13 listopada 

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia 

 

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. 

Rada Superwizorów 

 

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 
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 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. Rafał Świeżak (od 04.2015 r.) 

16. Zbigniew Wejcman 

17. Jolanta Woźnicka  

18. 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 31.12.2015): 212 osób 

W 2015 roku Zarząd odpowiednimi uchwałami: 

 przyjął 8 osób do grona członków i członkiń, 

 skreślił 20 osób z listy członków i członkiń (18 z powodu dwuletniej zaległości w opłaca-

niu składki członkowskiej, 2 osoby z powodu osobistej rezygnacji z członkostwa)  
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Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich wyniosły 23 037,00 zł. W porówna-

niu z rokiem 2014 były niższe o 999,50 zł. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zespół – biuro Stowarzyszenia 

 

1. Małgorzata Czarnecka – dyrektorka (umowa o pracę) 

2. Beata Borkowska-Ślósarska – koordynatorka ds. zamówień publicznych/ przetargów (umowa 

zlecenie) 
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Liczba członków wg województw
stan na 31.12.2015, n=212

Członkowie według województw (stan na 31.12.2015) 

województwo liczba członków/iń zmiana w stosunku  
do 2014 r. 

dolnośląskie 14 -1 

kujawsko-pomorskie 4 0 

lubelskie 4 -1 

lubuskie 3 0 

łódzkie 13 -1 

małopolskie 11 0 

mazowieckie 89 -1 

opolskie 7 +1 

podkarpackie 3 0 

podlaskie 14 -3 

pomorskie 6 -1 

śląskie 14 -2 

świętokrzyskie 2 0 

warmińsko-mazurskie 9 -1 

wielkopolskie 14 -1 

zachodniopomorskie 5 -1 

 212  
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3. Janina Czapigo – księgowa (umowa zlecenie do 31.03.2015) 

4. Olga Kożuchowska – koordynatorka projektów (umowa zlecenie do 30.06.2015) 

5. Katarzyna Lipka-Szostak – koordynatorka projektów (umowa zlecenie) 

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

(umowa o pracę) 

7. Daria Sowińska-Milewska – koordynatorka projektów, specjalistka ds. promocji i wizerunku 

(umowa zlecenie) 

 

Inni współpracownicy: 

1. Aleksandra Stryjewska (Biuro Rachunkowe Nova Ewa Antosiewicz – od 1.04.2015) 

2. Teresa Staśkiewicz (umowa zlecenie na sprzątanie biura) 

 

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  

 

12 czerwca 2015 r. 

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

wizorów i Komisja certyfikacyjna, zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2014 r., 

uchwalono wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2016 r., przeprowadzono dyskusje nad 

propozycjami zmian w systemie certyfikacji oraz nad propozycją uregulowania zasad korzystania z 

funduszu statutowego Stowarzyszenia. 

 

13 listopada 2015 r. 

Merytoryczne: przedstawiono i uchwalono uregulowania zasad korzystania z funduszu statutowego 

Stowarzyszenia STOP oraz omówiono system certyfikacji STOP w kontekście zmian w systemie kwali-

fikacji w Polsce. 

Certyfikacja 
 

Na koniec 2015 roku mamy 96 trenerów i trenerek posiadających certyfikat jakości szkoleń STOP, 

co stanowi 45% członków i członkiń Stowarzyszenia. 

 

Komisja Certyfikacyjna STOP wsparta przez Radę Superwizorów w 2015 roku przyznała 11 certyfika-

tów jakości szkoleń STOP: 

 jeden 3 stopnia (Rafał Świeżak) 

 cztery 2 stopnia (Małgorzata Czarnecka, Dorota Fedorowska, Zenon Matuszko, Agata Urba-

nik) 

 sześć 1 stopnia (Anna Dyderska, Katarzyna Książczak, Ewa Kolankiewicz, Iwona Podlasińska, 

Magdalena Rogowska, Dorota Surma) 

57%24%

19%

Certyfikaty STOP
stan na 31.12.2015, n=96

1

2

3
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Superwizja koleżeńska 

 

W lipcu 2015 roku odbyły się spotkania grupy zajmującej się superwizją koleżeńską edukacyjno-roz-

wojową, która była otwarta dla wszystkich członków i członkiń chcących opowiedzieć o swoim do-

świadczeniu, naładować akumulatory trenerskie, zainspirować się, poradzić. Inicjatorkami były Marta 

Henzler oraz Anna Żelazowska-Kosiorek. Tematyka spotkań była ustalana przez osoby uczestniczące i 

dotyczyła m. in. pracy trenera/ki, ścieżki trenerskiej, ścieżki zawodowej, zarządzania organizacją, pro-

wadzenia działań społecznych, rozwoju osobistego.  

Terminy spotkań: 8 lipca, 12 września i 13 listopada. 

 

IV MAJÓWKA STOP 

 

12 września 2015 odbyło się już nasze czwarte spotkanie wrześniowo-majówkowe. 

Atrakcją tegorocznej Majówki był warsztat z flipowania i rysowania prowadzony przez Gabrielę Bo-

rowczyk. Odbyło się także spotkanie w ramach superwizji koleżeńskiej. 

 

Więcej: GALERIA  

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.906828566064511.1073741856.227019167378791&type=3
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Spotkanie przedświąteczne 

 
10 grudnia 2015 zorganizowaliśmy na Smolnej spotkanie przedświąteczne, na którym można było 

własnoręcznie zrobić ozdoby świąteczne i choinkowe (pod przewodnictwem Anny Łukawskiej-Adam-

czyk). 

 

Przetargi 

 
Na początku 2015 roku przygotowywaliśmy się do startowania w przetargach i realizowania usług biz-

nesowych. W marcu i maju zaprosiliśmy naszych członków i członkinie do współpracy w tym zakresie 

poprzez wypełnienie ankiety, która dotyczyła m. in. podstawowych informacji związanych z doświad-

czeniem trenerskich. Pomoc i współpracę przy działaniach przetargowych zadeklarowało 60 osób. 

 

Złożyliśmy oferty w 8 przetargach, z czego jeden wygraliśmy. W terminie wrzesień - listopad 2015 zre-

alizowaliśmy zlecenie dla Instytutu Badań Edukacyjnych (więcej poniżej). 

 

Newsletter Stowarzyszenia 

 
W 2015 roku kontynuowaliśmy comiesięczną wysyłkę newslettera skierowanego do członków i człon-

kiń. Piszemy w nim o najnowszych działaniach Stowarzyszenia oraz naszych członków i członkiń, ofer-

tach edukacyjnych, inspiracjach do pracy trenerskiej.  
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Uczestnicy naszych działań 

 

1. W szkoleniach przygotowanych i zrealizowanych przez nas wzięły udział 103 osoby, w tym: 

 W długich cyklach szkoleniowych i trenerskich: 23 osoby 

(XVI i XVII edycja Szkoły Trenerskiej STOP) 

 W krótszych formach szkoleniowych: 80 osób  

(szkolenia otwarte, seminaria, warsztaty w ramach projektu Grundtvig, Training of Trainers w 

ramach E-process in e-learning) 

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

(treningi zadaniowe XVI i XVII Szkoły Trenerskiej) 

3. W szkoleniach zagranicznych wzięło udział: 6 osób 

(program Erasmus+) 

 

Szkolenia otwarte i seminaria 

 

4. 10-11 kwietnia – szkolenie "Osoba niewidząca i słabowidząca jako uczestnik/uczestniczka 

szkolenia" (prowadzący: Katarzyna Gajewska, Robert Więckowski) 

5. 15 maja – szkolenie "Audiodeskrypcja jako narzędzie komunikacji oraz materiały tyflogra-

ficzne" (prowadzące: Małgorzata Pacholec, Monika Dagras-Miszczak) 

6. 16 maja – szkolenie "Wykorzystanie nowych technologii w pracy z osobami niewidzącymi i 

słabowidzącymi" (prowadzący: Łucja Kornaszewska-Antoniuk, Jan Szuster) 

7. 12 czerwca (1,5 h) – seminarium „Trener/trenerka i e-świat”, spotkanie na temat wniosków z 

badań dotyczących e-learningu i roli w nim trenera/trenerki (prowadząca: Katarzyna Lipka-

Szostak) 

8. 11 września – szkolenie „Spółdzielnia socjalna. Szansa czy szaleństwo? (prowadząca: Lidia 

Korbus) 

9. 12 września (3 h) – miniwarsztat z flipowania (prowadząca: Gabriela Borowczyk) 

10. 8 grudnia – warsztat z flipowania (prowadząca: Gabriela Borowczyk) 
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Treningi zadaniowe naszych absolwentów i absolwentek 

 
1. Trening zadaniowy XVI edycji Szkoły Trenerskiej – 20-21 marca 2015 w Połczynie Zdroju 

Wydarzenie skierowane było zarówno do osób indywidualnych, jak i przedstawicieli organizacji poza-
rządowych. Przeprowadzono 7 jednodniowych szkoleń i jedno dwudniowe. 
 
 

 Spółdzielnia socjalna - szansa czy szaleństwo? - 20 marca, prowadząca: Lidia Korbus 

 Sponsoring na mapie fundraisingu - szkolenie dla początkujących - 20 marca, prowadząca: 

Zenona Bańkowska 

 Wolontariat zamiast nudy - 20 marca, prowadząca: Kinga Latocha 

 Jak angażować dzieci i młodzież - zaproszenie do partycypacji - 20-21 marca, prowadzące: Ur-

szula Herbich, Weronika Chodacz 

 Zaangażuj swoich uczniów - doświadczenie jako metoda aktywizacji ucznia i nauczyciela - 21 

marca, prowadząca: Anna Pikus 

 Warsztaty rozwoju osobistego - osiągaj swoje cele - 21 marca, prowadząca: Agnieszka Sosiń-

ska 

 
2. Trening zadaniowy XVII edycji Szkoły Trenerskiej - 4-5 września 2015 na Pomorzu 

Szkolenia zorganizowane były w ramach I edycji Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów 

Organizacji Pozarządowych. Szkolenia: 

 

 Aktywność online (Gdańsk, prowadzące: Agnieszka Jarmuł, Luiza Kończuk) 

 Nie da się. Nie, da się! – o jakości w partycypacji (Tczew, prowadzący: Iwona Konieczny, 

Krzysztof Ślebioda) 

 Współpraca z samorządem uczniowskim (Sopot, prowadzące: Karolina Jastrzębska-Mitzner, 

Katarzyna Machura) 

 Proces planowania projektów społecznych z uwzględnieniem różnych źródeł finansowania 

(Sopot, prowadząca: Agnieszka Radzimska-Kowalik) 

 Sensacje XXI wieku – jak dbać o swoje bezpieczeństwo i prywatność w Internecie (Sopot, pro-

wadząca: Karolina Szczepaniak) 

 Jak włączać mieszkańców w podejmowanie decyzji? Wybrane techniki partycypacji obywatel-

skiej (Malbork, prowadzący: Przemek Dziewitek, Agata Sawka) 

 Od facylitacji, w kapeluszach De Bono, do Debaty Oksfordzkiej. Wykorzystanie różnych form 

dyskusji w działalności organizacji pozarządowej (Gdańsk, prowadzący: Karolina Kochanow-

ska, Stanisław Niemojewski) 

 Praktyczny wymiar emocji (Gdańsk, 5 września 2015, prowadząca: Ewa Kołodziejczyk) 

 Skuteczny Kodeks Etyczny w Jednostce Samorządu Terytorialnego (Gdańsk, 3-4 września 

2015, prowadzący: Adam Grzymisławski, Robert Sroka) 
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1. Szkoły Trenerskie STOP 

Szkoły trenerskie realizowane są w ramach działalności gospodarczej. 

 

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. 

 

16 edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2014-2015) 

 
Działania w 2015 roku: 

 16-18 stycznia (7 sesja) - Etiudy szkoleniowe (prowadząca: Katarzyna Sekutowicz) 

 20-21 marca - Trening zadaniowy w Połczynie-Zdroju 

 22-24 maja (8 sesja) – Rozwój (prowadząca: Agnieszka Zarzycka) 

 

 

9 osób
Superwizorka - Agnieszka 

Zarzycka
Opiekunka procesów - Monika 

Hausman-Pniewska

214 h
Miejsce szkoleń - Warszawa 
(Trening interpersonalny -

Otrębusy)
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17 edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2015) 

 

Harmonogram szkoły: 

1. 17-21 lutego 2015 – Trening interpersonalny (prowadząca: Barbara Chruślicka) 

2. 20-22 marca 2015 – Proces grupowy (prowadząca: Barbara Chruślicka) 

3. 10-12 kwietnia 2015 – Potrzeby a projektowanie procesu edukacyjnego (prowadzący: Rafał 

Świeżak) 

4. 8-10 maja 2015 – Trener jako ORGANIZATOR, planowanie „Doświadczenia” (prowadząca: 

Ewa Jasińska) 

5. 29-31 maja 2015 – Trener jako FACYLITATOR, przygotowanie „Obserwacji” (prowadząca: 

Marta Henzler) 

6. 18-20 czerwca 2015 – Trener jako EKSPERT, budowanie „Uogólnienia” (prowadząca: 

Agnieszka Książek) 

7. 10-12 lipca 2015 – Trener jako COACH, planowanie „Zastosowania” (prowadząca: Jolanta 

Woźnicka) 

8. 4-5 września 2015 – Trening zadaniowy 

9. 4-5 października 2015 – Podsumowanie szkoły (prowadząca: Ewa Jasińska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 osób
Superwizorka - Ewa Jasińska
Opiekunka procesów - Iwona 

Zaborowska

202 h
Miejsce szkoleń - Warszawa 
(Trening interpersonalny -

Otrębusy)
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18 edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2016) 

 
Rekrutację do szkoły ogłosiliśmy pod koniec września 2015 roku. Po zakończeniu przyjmowania zgło-

szeń i rozmowach kwalifikacyjnych podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu rekrutacji uzupełniającej, 

która trwała do 5 stycznia 2016 roku. 

Superwizorką szkoły będzie Agnieszka Szelągowska, a opiekunką procesów Jolanta Woźnicka. 

 

 

2. Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących  

w Europie 

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt od-
zwierciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpo-
wiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną. 

 
http://stowarzyszeniestop.pl/archiwum-projektow/projekt-grundtvig/ 

 

W lipcu 2015 roku zakończyliśmy realizację trwającego dwa lata projektu „Doświadczenia edukacji 

dorosłych osób niewidzących i słabowidzących w Europie”, współfinansowanego ze środków pro-

gramu Grundtvig. Projekt powstał w partnerstwie utworzonym przez organizacje pozarządowe z pię-

ciu krajów: Polski, Włoch, Łotwy, Czech i Hiszpanii. Oto co w ramach projektu się wydarzyło i jaki 

miało na nas wpływ: 

 

5 – w tylu mobilnościach zagranicznych wzięliśmy udział (Rzym-dwukrotnie, Ryga, 

Ostrawa, Madryt). W czasie tych wyjazdów dowiadywaliśmy się sukcesywnie więcej  

o potrzebach edukacyjnych osób z dysfunkcją wzroku, ale też podpatrywaliśmy pracę 

organizacji naszych kolegów i koleżanek z Europy. 

33 – osoby wzięły udział w mobilnościach, w tym: nasi członkowie/inie, przedstawi-

ciele/ki organizacji wspierających edukację osób niewidzących i słabowidzących: Polski 

Związek Niewidomych, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT, Fun-

dacja Aktywizacja oraz osoby na co dzień pracujące w tym obszarze. 

1 – zorganizowaliśmy 1 międzynarodowe spotkanie w Warszawie. Dotyczyło procesu 

edukacji dorosłych osób niewidzących i słabowidzących, wzięło w nim udział ponad  

40 osób z Polski, Włoch, Łotwy, Czech i Hiszpanii. 

3 – przeprowadziliśmy 3 warsztaty poświęcone trzem perspektywom pracy edukacyj-

nej z osobami niewidzącymi i słabowidzącymi, w których łącznie wzięło udział 28 trene-

rów i trenerek z całej Polski. 

1 – stworzyliśmy poradnik dla trenerów w zakresie pracy z osobami niewidzącymi i sła-

bowidzącymi.  

 

 

http://stowarzyszeniestop.pl/archiwum-projektow/projekt-grundtvig/
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Działania w 2015 roku 

 

19-22 kwietnia – spotkanie w Madrycie  

 

Spotkanie poświęcone było „Roli aktywnej postawy obywatelskiej w procesie uczenia się osób niewi-

domych i słabowidzących”. Z Polski wzięło w nim udział 7 osób. 

19-22 czerwca – spotkanie w Rzymie 

 

Spotkanie podsumowujące, w którym wzięli udział koordynatorzy projektu.  

 

Warsztaty 

 

W ramach projektu zrealizowaliśmy w Warszawie trzy szkolenia wprowadzające do pracy z osobami 

niewidzącymi i słabowidzącymi: 

 10-11 kwietnia - szkolenie "Osoba niewidząca i słabowidząca jako uczestnik/uczestniczka 

szkolenia" (prowadzący: Katarzyna Gajewska, Robert Więckowski) 

 15 maja - szkolenie "Audiodeskrypcja jako narzędzie komunikacji oraz materiały tyflogra-

ficzne" (prowadzące: Małgorzata Pacholec, Monika Dagras-Miszczak) 

 16 maja - szkolenie "Wykorzystanie nowych technologii w pracy z osobami niewidzącymi i 

słabowidzącymi" (prowadzący: Łucja Kornaszewska-Antoniuk, Jan Szuster) 

 

Publikacja oraz dobre praktyki 

 
Powstało 8 artykułów z dobrymi praktykami i wywiadami (w wersji dwujęzycznej: polsko-angielskiej), 

z czego cztery w 2015 roku:  

 Biblioteka dla osób niewidomych - o bibliotece działającej przy Polskim Związku Niewido-

mych. 

 Wywiad z Przemysławem Waksbergiem - o dostępności stron internetowych dla użytkowni-

ków niewidomych i słabowidzących. 

 Mapy dotykowe dla osób niewidzących i słabowidzących 

 Wywiad z Martą Walewską z Działu Edukacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
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Publikacja: I wszystko jasne! Jak prowadzić szkolenie, gdy w gru-

pie jest osoba z dysfunkcją wzroku. 

Poradnik powstał z myślą o trenerach i trenerkach szkolących 

osoby dorosłe. Ma on na celu wzbudzić refleksję i przygotować 

edukatorów i edukatorki do sytuacji, w której w prowadzonym 

przez nich szkoleniu uczestniczą osoby z dysfunkcją wzroku. Jak 

zadbać o ich potrzeby, jednocześnie nie zaniedbując potrzeb in-

nych osób z grupy? Jak sprawić, by mogły w pełni korzystać ze 

szkolenia? 

 

POBIERZ PUBLIKACJĘ 

 

 

3. E-process in e-learning 

 

 

 

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus plus. Projekt odzwier-

ciedla jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną 

 w nim zawartość merytoryczną. 

http://stowarzyszeniestop.pl/projekty/e-process/  

 

Projekt „E-process in e-learning” realizowany jest w ramach programu ERASMUS+ KA2 Edukacja do-

rosłych. 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), z Niemiec (Wisa-

mar Bildungsgesellschaft), z Łotwy (Centre for Education and Innovation Research). 

 

W ramach projektu badamy jak uczymy z wykorzystaniem e-learningu w Polsce, na Łotwie, w Niem-

czech i w Belgii, uczymy się od partnerów narzędzi i metod e-learningu, włączamy zasady uczenia 

przez doświadczenie i metody aktywne do szkoleń e-learningowych, tworzymy kursy dla trenerów i 

trenerek z zakresu efektywnego wykorzystania e-learningu i innych narzędzi związanych ze zdalnym 

uczeniem i wdrażamy je w formie krótkich pilotaży, piszemy Manual dla trenerów i trenerek (z kon-

spektami szkoleń, opisami ćwiczeń i rekomendacjami), przygotowujemy stronę z użytecznymi Otwar-

tymi Zasobami Edukacji dla trenerów i trenerek. 

W 2015 roku odbyły się 2 spotkania koordynatorów projektu (12-14 lutego w Warszawie i 14-17 

września w Lipsku) oraz 2 szkolenia dla trenerów – pierwsze organizowane przez niemieckiego part-

nera, drugie prze nas. 

 

 

http://stowarzyszeniestop.pl/stop/wp-content/uploads/2015/07/publikacja_i_wszystko_jasne.pdf
http://stowarzyszeniestop.pl/projekty/e-process/
http://www.nieuwemediaschool.be/
http://www.wisamar.de/
http://www.wisamar.de/
http://www.prakse.lv/
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1-5 czerwca 2015 – Training of Trainers (Lipsk, Niemcy) 

 

Spotkanie organizowane prze Wisemar Educational Institute. Wzięło w nim udział 5 osób ze Stowa-

rzyszenia STOP. Na szkoleniu poruszone zostały tematy związane z wykorzystaniem technologii w 

edukacji, dotyczące zarówno tradycyjnych metod e-learningowych jak i grywalizacji. 

 

16-20 listopada 2015 – Training of Trainers (Warszawa) 

 

Wielkim wyzwaniem było poprowadzenie po raz w Stowarzyszeniu szkolenia w języku angielskim dla 

trenerów z Niemiec, Belgii i Łotwy. Zadania podjęły się Marta Henzler i Małgorzata Borowska. 

 

 

W ciągu trzech bardzo intensywnych dni szkoleniowych grupa pracowała nad zagadnieniami tworze-

nia sytuacji edukacyjnych, wykorzystywaniem cyklu Kolba, angażowaniem uczestników. Omawiano 

także elementy procesu grupowego i dynamiki pracy w grupie. Dyskutowano o tym, jak wykorzystać 

tę wiedzę i doświadczenie w e-learningu. 

Szkolenie uzupełnił miniwarsztat dotyczący osób o specjalnych potrzebach tj. niewidomych i słabowi-

dzących opracowany przez Katarzynę Lipkę–Szostak i Łucję Kornaszewską-Antoniuk.  

Podsumowanie całego szkolenia z użyciem dostępnych w sieci narzędzi do tworzenia filmów, prezen-

tacji i nagrań poprowadził Tomasz Janiak. 
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4. STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym 

 
Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach pro-

gramu Erasmus plus. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów  

i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim za-

wartość merytoryczną. 

http://stowarzyszeniestop.pl/projekty/stop-na-arenie/ 

W czerwcu 2015 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „STOP na arenie międzynarodowej i w świe-

cie wirtualnym” dotyczącego mobilności kadry edukacji dorosłych realizowanego w ramach pro-

gramu Erasmus Plus. Kluczowym elementem projektu jest Europejski Plan Rozwoju Stowarzyszenia 

STOP, który opracowaliśmy podczas przygotowywania wniosku (POBIERZ).  

Projekt daje możliwość nawiązania kontaktów z organizacjami trenerskimi z innych krajów – szczegól-

nie z organizacjami szkolącymi trenerów organizacji pozarządowych – oraz umożliwia zdobycie do-

świadczenie w prowadzeniu szkoleń dla grup międzynarodowych.  

W ramach projektów zrealizujemy 15 mobilności. W 2015 roku odbył się wyjazd jednej osoby na 

szkolenie do Grecji (2-6 listopada - Intercultural Competences). 

 

5. SKILLS IN ACTION 

 

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach pro-

gramu Erasmus plus. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów  

i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim za-

wartość merytoryczną. 

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+ KA1, Mło-

dzież, którego liderem była włoska organizacja „Scuola di Alta Formazione per il Terzo Settore”, reali-

zowany do grudnia 2015 roku. 

Projekt miał na celu przeszkolenie pracowników młodzieżowych z zastosowania różnych metodologii 

w pracy z młodymi ludźmi związanymi z wolontariatem i zaangażowaniem społecznym. 

W ramach projektu w dniach 24-30 października 2015 w Sienie odbyło się szkolenie „Digital storytel-

ling”, w którym wzięło udział 5 osób z Polski (3 członkinie i 2 członków Stowarzyszenia), 10 osób z 

Włoch, 5 z Rumunii, 5 z Portugalii oraz 5 z Cypru. 

http://stowarzyszeniestop.pl/projekty/stop-na-arenie/
http://stowarzyszeniestop.pl/stop/files/Europejski_Plan_Rozwoju_STOP.pdf
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6. Zlecenie dla Instytutu Badań Edukacyjnych 

Zlecenie realizowane w ramach działalności gospodarczej.  

 

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych realizowało dla Instytutu Badań Edukacyjnych 

zamówienie polegające na analizie kompetencji i standardów zapewniania jakości w sektorze usług 

rozwojowych w Polsce w ramach projektu „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe 

wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowa-

nia”. Zlecenie realizowane było w terminie 14 września – 30 listopada 2015 i składało się z dwóch 

części.  

Pierwsza część dotyczyła analizy kompetencji w sektorze usług szkoleniowych polegającej na stworze-

niu katalogu kompetencji wykorzystywanych w miejscu pracy w tym sektorze. W ramach tej części 

zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy 7 wywiadów grupowych (pięć w Warszawie, dwa w Krakowie), 

które dotyczyły następujących obszarów: 

 Kompetencje trenerów, specjalizujących się w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich 

(interpersonalnych) – dwa wywiady (Warszawa, Kraków) 

 Kompetencje osób prowadzące szkolenia techniczne/ Zawodowe (np. z zakresu IT, motoryza-

cji) – Warszawa 

 Kompetencje coachów - Warszawa 

 Kompetencje facylitatorów - Warszawa 

 Kompetencje nauczycieli w szkołach dla dorosłych – Warszawa 

 Kompetencje trenerów współpracujących z placówkami doskonalenia nauczycieli – Kraków 

Rezultatem był raport zawierający opis zidentyfikowanych kompetencji. 

Druga część zamówienia dotyczyła analizy standardów służących zapewnieniu jakości procesu po-

twierdzania kompetencji osób pracujących w branży. Analiza obejmowała zebranie informacji na te-

mat występujących w branży rozwiązań, analizy danych zastanych oraz przeprowadzenie jednego wy-

wiadu grupowego i indywidualnych wywiadów telefonicznych. Rezultatem tego zadania była prezen-

tacja multimedialna.  
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STYCZEŃ - 

LUTY 

12-14 lutego - Kick-off w ramach projektu "E-process in e-learning" (Warszawa) 

17-21 lutego – Trening interpersonalny (17 Szkoła) 

19 lutego - zebranie Zarządu STOP 

MARZEC 20-22 marca – Proces grupowy (17 Szkoła) 

KWIECIEŃ 

8 kwietnia - spotkanie komisji certyfikacyjnej 

10-11 kwietnia - szkolenie "Osoba niewidząca i słabowidząca jako uczestnik/uczestniczka 

szkolenia” 

10-12 kwietnia - Potrzeby a projektowanie procesu edukacyjnego (17 Szkoła) 

19-22 kwietnia - spotkanie w Madrycie w ramach projektu Grundtvig 

20 kwietnia – spotkanie Rady Superwizorów 

MAJ 

8-10 maja - Trener jako ORGANIZATOR, planowanie „Doświadczenia” (17 Szkoła) 

13 maja - zebranie Zarządu STOP 

15 maja - szkolenie "Audiodeskrypcja jako narzędzie komunikacji oraz materiały tyflograficzne" 

16 maja - szkolenie "Wykorzystanie nowych technologii w pracy z osobami niewidzącymi 

i słabowidzącymi" 

29-31 maja - Trener jako FACYLITATOR, przygotowanie „Obserwacji” (17 Szkoła) 

CZERWIEC 

31 maja - 6 czerwca - spotkanie w Lipsku w ramach projektu "E-process in e-learnigu" 

12 czerwca - spotkanie podsumowujące wyniki badań w ramach projektu „E-process in e-lear-

ning” 

12 czerwca - Walne Zgromadzenie 

18-20 czerwca - Trener jako EKSPERT, budowanie „Uogólnienia” (17 Szkoła) 

18-21 czerwca - spotkanie w Rzymie zamykające projekt w ramach programu Grundtvig 

LIPIEC 

8 lipca - superwizja koleżeńska 

10-12 lipca - Trener jako COACH, planowanie „Zastosowania” (17 Szkoła)  

16 lipca - zebranie Zarządu STOP 

24 lipca - zebranie Zarządu STOP 

SIERPIEŃ - 

WRZESIEŃ 

4-5 września - trening zadaniowy 17 Szkoły Trenerskiej (Gdańsk) 

11 września - szkolenie ze spółdzielczości socjalnej 

12 września - Majówka STOP (superwizja koleżeńska i warsztat z flipowania) 

14-17 września - spotkanie w Lipsku w ramach projektu "E-process in e-learning" (Erasmus+) 

PAŹDZIERNIK 
4-5 października - Podsumowanie szkoły (17 Szkoła) 

24-30 października - szkolenie Digital Storytelling w ramach projektu „Skills in action”, pro-

gramu Erasmus+ (Włochy) 

LISTOPAD 

1-7 listopada - wyjazd do Grecji w ramach projekt "STOP na arenie międzynarodowej 

i w świecie wirtualnym" (Erasmus+) 

3 listopada- spotkanie komisji certyfikacyjnej  

13 listopada - superwizja koleżeńska 

13 listopada - zebranie Zarządu STOP 

13 listopada - Walne Zgromadzenie 

16-20 listopada – szkolenie międzynarodowe w Warszawie dla trenerów w ramach projektu 

 „E-process in e-learning” (Erasmus+) 

GRUDZIEŃ 
8 grudnia – warsztat z flipowania 

10 grudnia - spotkanie przedświąteczne w STOPie 
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ZARZĄD STOWARZYSZENIA (podpisy): 

Piotr Henzler – prezes  __________________________________________________________________ 

Daria Sowińska-Milewska – wiceprezeska ___________________________________________________ 

Wioletta Gawrońska – skarbniczka _________________________________________________________ 

Katarzyna Lipka-Szostak – członkini zarządu __________________________________________________ 

Jarosław Greser – członek zarządu _________________________________________________________ 


