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I. Organizacja
Nazwa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Siedziba i biuro: ul. Nowolipki 9 B, 00‐151 Warszawa
Do marca 2017 roku biuro i siedziba Stowarzyszenia mieściło się przy ul. Smolnej 16 lok. 7 w Warsza‐
wie. Data wpisu nowego adresu do KRS: 17.10.2017
Data i miejsce pierwszej rejestracji: Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy,
23.01.1997
Data i miejsce rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,
27.03.2002
Numer KRS: 0000102807
REGON: 012839800
NIP: 521‐28‐83‐113
e‐mail: biuro@stowarzyszeniestop.pl
tel. +48 724 737 117

www.stowarzyszeniestop.pl
www.facebook.com/stowarzyszeniestop
bip.stowarzyszeniestop.pl

Zarząd
do 23.06.2017 r.:

od 23.06.2017 r.:

Daria Sowińska‐Milewska – prezeska
Monika Hausman‐Pniewska – wiceprezeska
Mariusz Kowalik – skarbnik
Katarzyna Lipka‐Szostak – członkini zarządu
Łucja Kornaszewska‐Antoniuk – członkini zarządu

Daria Sowińska‐Milewska – prezeska
Monika Hausman‐Pniewska – wiceprezeska
Marcin Grudzień – skarbnik
Katarzyna Lipka‐Szostak – członkini zarządu
Łucja Kornaszewska‐Antoniuk – członkini zarządu

Zebrania zarządu w 2017 roku: 20 stycznia, 15 lutego, 17‐18 marca, 25 kwietnia, 13 czerwca, 18
czerwca, 23 czerwca, 5 lipca, 27 lipca, 31 sierpnia, 5 listopada, 29 grudnia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
do 23.06.2017 r.:

od 23.06.2017 r.:

Jarosław Greser – przewodniczący
Marcin Grudzień – sekretarz
Katarzyna Gorzędowska ‐ członkini zwyczajna
komisji

Jarosław Greser – przewodniczący
Agnieszka Borek – sekretarz
Katarzyna Gorzędowska ‐ członkini zwyczajna
komisji
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Rada Superwizorów
do 23.06.2017 r.:

od 23.06.2017 r.:

Jacek Jakubowski
Paweł Jordan
Lidia Kuczmierowska
Barbara Szczerbińska
Zbigniew Wejcman
Agnieszka Zarzycka

Jacek Jakubowski
Agnieszka Książek
Katarzyna Sekutowicz
Agnieszka Szelągowska
Agnieszka Zarzycka

Komisja Certyfikacyjna
do 23.06.2017 r.:

od 23.06.2017 r.:

Barbara Chruślicka
Marta Henzler
Ewa Jasińska
Agnieszka Książek
Agnieszka Zarzycka

Marta Henzler
Ewa Jasińska
Agnieszka Książek
Agnieszka Zarzycka

Lista superwizorów i superwizorek
1. Maja Branka

11. Lidia Kuczmierowska

2. Barbara Chruślicka

12. Katarzyna Sekutowicz

3. Katarzyna Czayka‐Chełmińska

13. Barbara Szczerbińska

4. Dariusz Fijołek

14. Agnieszka Szelągowska

5. Bernadeta Grobelny

15. Rafał Świeżak

6. Marta Henzler

16. Zbigniew Wejcman

7. Jacek Jakubowski

17. Jolanta Woźnicka

8. Ewa Jasińska

18. Agata Teutsch (od listopada 2017)

9. Paweł Jordan

19. Agnieszka Zarzycka

10. Agnieszka Książek

Zespół – biuro Stowarzyszenia
1. Małgorzata Czarnecka – dyrektorka (do 30.06.2017)
2. Daria Sowińska‐Milewska – prezes zarządu, projekty działalności gospodarczej
3. Katarzyna Lipka‐Szostak – członkini zarządu, projekty międzynarodowe
4. Anna Paulina Sierzputowska – koordynatorka ds. członkowskich, kierownik biura
5. Agnieszka Olender – koordynatorka projektu (od 04.2017)
6. Anna Huminiak – koordynatorka projektu (05‐11.2017)
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Inni współpracownicy:
1. Aleksandra Stryjewska (Biuro Rachunkowe Nova Ewa Antosiewicz)
2. Teresa Staśkiewicz (sprzątanie biura do 03.2017)

Członkowie Stowarzyszenia
Liczba członków i członkiń (stan na 31.12.2017): 185 osób (130 członkiń i 55 członków)
W 2017 roku Zarząd odpowiednimi uchwałami:


przyjął 3 osoby do grona członków i członkiń,



skreślił 20 osób z listy członków i członkiń (10 z powodu dwuletniej zaległości w opłaca‐
niu składki członkowskiej, 10 osób z powodu osobistej rezygnacji z członkostwa)

Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2017 rok wyniosły 20 005,00 zł.

Certyfikacja
W 2017 r. Komisja Certyfikacyjna STOP przyznała 3 nowe certyfikaty:


III stopnia dla Agaty Teutsch



I stopnia dla Aleksandry Kucharczyk



I stopnia dla Łukasza Szewczyka

Podczas spotkań odbywających się 2 czerwca i 14 listopada 2017 roku przedłużono ważność 10 certy‐
fikatów (III stopień – 2, II stopień – 3, I stopień – 5). Na koniec 2017 roku było 89 trenerów i trene‐
rek posiadających certyfikat jakości szkoleń STOP, co stanowi 48% członków i członkiń Stowarzysze‐
nia.
Ważnym krokiem, w celu sprawdzenia jak działa i postrzegany jest system certyfikacji Stowarzysze‐
nia, był udział w badaniu ewaluacyjnym procesu certyfikacji przeprowadzonym prze Fundację Pole
Dialogu (więcej informacji w części: Badanie procesu certyfikacji trenerskiej).

II. Ważniejsze wydarzenia związane
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie członków i członkiń
24 czerwca 2017 ‐ w spotkaniu uczestniczyło 14 członków i członkiń Stowarzyszenia oraz kierownik
biura.
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Sprawozdawcze: sprawozdania z działalności przedstawił Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada Super‐
wizorów i Komisja certyfikacyjna, dokonano wyboru członków Rady Superwizorów w związku z za‐
kończeniem kadencji, zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2016 rok, uchwalono
wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2018 roku.
24 listopada 2017 ‐ w spotkaniu uczestniczyło 12 członków i członkiń Stowarzyszenia oraz kierownik
biura.
Spotkanie poświęcone było kwestiom finansowym i strategicznym. Zarząd przedstawił sytuację finan‐
sową Stowarzyszenia, wykorzystanie funduszu statutowego oraz poddał opinii Walnego plan dalszych
działań. Uchwalono zmianę w regulaminie Zarządzania Funduszem Statutowym.

Badanie procesu certyfikacji trenerskiej STOP (październik – listopad 2017)
Jesienią 2017 roku braliśmy udział w badaniu naszego procesu certyfikacji trenerskiej. Badanie pro‐
wadziła Fundacja Pole Dialogu, na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych. Był to pilotaż dla badań
ewaluacyjnych, które w przyszłości będą prowadzone w instytucjach szkolących i certyfikujących w
ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Była to dla nas unikalna okazja przyjrzenia się naszej certyfikacji, uzyskania wskazówek, co do jakości
procesu certyfikacji i możliwych jego ulepszeń oraz próba przed wejściem do systemu. W pracach ze‐
społu wzięli udział przedstawiciele Rady Superwizorów i Komisji certyfikacyjnej, zarządu, biura oraz
ewaluatorzy z Fundacji Pole Dialogu. Członkowie i członkinie Stowarzyszenia włączani byli w badanie
poprzez udział w ankietach i wywiadach indywidualnych.
Spotkania zespołu ewaluacyjnego:


2 października ‐ dokładna analiza procesu certyfikacji i stworzenie pytań badawczych



23 października



6 listopada



27 listopada ‐ wstępna wersja badań

Szkoła Przedsiębiorczości SCWO (marzec – listopad 2017)
Przedstawicielki Zarządu Stowarzyszenia, Daria Sowińska‐Milewska, Monika Hausman ‐ Pniewska
oraz Paulina Sierzputowska, wzięły udział w Szkole Przedsiębiorczości realizowanej przez Stowarzy‐
szenie BORIS w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Był to 10‐mie‐
sięczny cykl szkoleniowy połączony ze wsparciem indywidualnym i specjalistycznym dla organizacji,
którego celem było wzmocnienie kompetencji osób uczestniczących w zakresie prowadzenia działal‐
ności ekonomicznej w organizacji pozarządowej oraz rozwój organizacji i wzmocnienie jej stabilno‐
ści/niezależności finansowej.
Cały Zarząd był zaangażowany w działania związane z analizą i planowaniem, w tym w przygotowy‐
wanie dokumentów.
Uzyskaliśmy voucher na 1500,00 zł, wykorzystany na pozyskanie zewnętrznego eksperta w zakresie
marketingu i sprzedaży oraz zakup narzędzi do wykorzystania przy działalności gospodarczej.
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European Association for the Education of Adults (EAEA)
W lipcu 2017 roku zostaliśmy członkiem European Association for the Education of Adults (EAEA) –
www.eaea.org
Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Dorosłych (EAEA) jest europejską organizacją pozarządowa, któ‐
rej celem jest networking i reprezentowanie europejskich organizacji bezpośrednio zaangażowanych
w kształcenie dorosłych. Głównym celem organizacji jest promowanie edukacji osób dorosłych oraz
dostępu i uczestnictwa w nieformalnej edukacji dorosłych dla wszystkich, w szczególności dla grup,
które są obecnie niedostatecznie reprezentowane. Celem EAEA jest wpływanie na politykę Unii Euro‐
pejskiej w zakresie nieformalnego kształcenia dorosłych i uczenia się przez całe życie oraz współpracuje
z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi.
W ramach członkostwa otrzymujemy cyklicznie newsletter i informacje o działaniach EAEA oraz człon‐
ków. Za pośrednictwem EAEA szukaliśmy także partnerów do projektu Erasmus+ KA2. Nasze zapytanie
spotkało się z dużym odzewem, wniosek złożyliśmy na początku 2018 roku.

Sektorowa Rama Kwalifikacji Usług Szkoleniowych
Przedstawicielka Stowarzyszenia, Małgorzata Czarnecka, jako ekspertka merytoryczna brała udział
w projekcie sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora usług szkoleniowych w Polsce (SRK US) reali‐
zowanym przez konsorcjum składające się z Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Instytutu Analiz
Rynku Pracy na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych.
W proces tworzenia ramy angażowaliśmy również naszych członków i członkinie poprzez informowa‐
nie i zapraszanie do udziału w seminariach konsultacyjnych, warsztatach i ankiecie, których celem
było poznanie zdania osób świadczących usługi rozwojowe oraz uwag na temat przyjętych założeń
i definicji, wstępnych rezultatów projektu, a także ich użyteczności w codziennej praktyce. Efekty prac
zostały ogłoszone w czerwcu 2017 roku.
Daria Sowińska‐Milewska brała udział w seminarium konsultacyjnym w dn. 6.04.2017.

Partnerstwo na rzecz Edukacji Finansowej (PREF)
W lipcu 2017 roku zostaliśmy członkiem wspierającym Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finansowej.
PREF jest nieformalną grupą organizacji i instytucji, które prowadzą działania w obszarze edukacji fi‐
nansowej.
Daria Sowińska‐Milewska brała udział w spotkaniach PREF.

Rozwój organizacyjny dla zaawansowanych
W cyklu dwóch dwudniowych szkoleń (18‐19 września i 16‐17 października 2017) organizowanych
przez Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich poświęconych wdrażaniu zmian w organizacji
wzięła udział Daria Sowińska‐Milewska.
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Byliśmy obecni
1. VIII OFIP – 8‐9 września 2017
Przedstawicielki Stowarzyszenia uczestniczyły VIII Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych ‐
największym w Polsce spotkaniu osób zaangażowanych w działalność obywatelską.

2. Archipelag pokoleń ‐ świat zmieniają ludzie z pasją – 12 października 2017
W konferencji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” wzięła udział Daria Sowińska‐Milewska.

3. Noc szkoleń – 21 października 2017
Stowarzyszenie wzięło udział w 5. edycji „Nocy szkoleń” organizowanej przez Stowarzyszenie „Absol‐
wenci na walizkach”. Noc szkoleń to ogólnopolskie wydarzenie edukacyjne, podczas którego w całej
Polsce w jednym czasie, po zachodzie słońca odbywają się szkolenia i warsztaty.
Warsztaty:


EPALE – inspiracje i wiedza do uczenia dorosłych (prowadząca: Daria Sowińska‐Milewska)



Wprowadzenie do Action Learning (prowadzący: Tomasz Janiak)

4. I Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej – 15‐16 listopada 2017
Było to spotkanie podmiotów ekonomii społecznej z całego kraju, w tym przedsiębiorców społecz‐
nych, przedstawicieli struktur wspierających ten sektor gospodarczy, administracji rządowej, samo‐
rządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych, ekspertów, analityków oraz osób zainteresowa‐
nych problematyką ekonomii społecznej i solidarnej. Organizatorami wydarzenia było Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, OZRSS, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu ROPS
Kraków oraz Uniwersytet Warszawski. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Olender.

5. O mierzeniu efektów działań społecznych. Premiera podręcznika i warsztat –
17 listopada 2017
W warsztatach organizowanych przez Forum Darczyńców wzięła udział Daria Sowińska‐Milewska.

6. II Forum Edukacji Dorosłych – 21 listopada 2017
II FED to wydarzenie kierowane do kadry edukacji dorosłych, celem którego było promowanie wyso‐
kiej jakości uczenia się dorosłych w Europie. W ramach ścieżki tematycznej „Trenerzy trenerom”
przedstawiciele Stowarzyszenia (Daria Sowińska‐Milewska, Agnieszka Szelągowska i Tomasz Janiak)
prowadzili panel dyskusyjny „Trener/trenerka jako osoba ucząca się”.

7. Seminarium “Edukacja finansowa dla każdego” – 4 grudnia 2017
Spotkanie dla praktyków i fanów edukacji finansowej organizowane przez Partnerstwa na rzecz Edu‐
kacji Finansowej (PREF). W Seminarium brała udział Daria Sowińska‐Milewska

8. The Network of Role Models – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu –
4 grudnia 2017
W seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wzięła udział Anna Humi‐
niak.
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9. V Konferencja Koalicji Prezesi‐wolontariusze „Wolontariusz – człowiek – pracow‐
nik” – 5 grudnia 2017
STOP reprezentowała Prezeska Zarządu – Daria Sowińska‐Milewska

10. VIII Spotkanie FAOO ‐ Technologie, narzędzia, idee. Jak usprawnić pracę mene‐
dżera organizacji pozarządowej – 6 grudnia 2017
Spotkanie na temat związków technologii i narzędzi z zarządzaniem. STOP reprezentowała Paulina
Sierzputowska

11. EPALE
W 2017 roku Daria Sowińska‐Milewska działała jako Ambasadorka EPALE ‐ Elektronicznej platformy
na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, przygotowywała artykuły, brała udział w wydarzeniach.
Na Platformie EPALE ukazały się m.in. artykuły bezpośrednio związane z działalnością STOP:


https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/po‐co‐mi‐szkola‐trenerska



https://ec.europa.eu/epale/pl/blog/superwizja‐w‐pracy‐trenerskiej (ten artykuł tłumaczony
w kolejnych miesiącach na inne języki – francuski, niemiecki)

Złożone projekty/udział w przetargach w 2017 roku
W 2017 roku Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych aplikowało o środki publiczne w
następujących konkursach:
TERMIN ZŁOŻENIA

PROGRAM

TYTUŁ

Marzec 2017

Oferta złożona w
ramach zapytania
ofertowego FRSI
Erasmus+

Kwiecień 2017

Erasmus+

Przygotowanie treści pod‐
ręcznika dla trenerów i
trenerek lokalnych
Educational app to sup‐
port learners and organi‐
zations in Adult Education
Young people for inclusion

Wrzesień 2017

Oferta złożona w
ramach zamówie‐
nia publicznego
IBE

Październik 2017

Erasmus +

Grudzień 2017

ASOS

Styczeń 2017

FORMA
STOP samodzielnie

STOP jako partner międzynarodo‐
wego konsorcjum
STOP jako partner międzynarodo‐
wego konsorcjum

Przygotowanie koncepcji i
wyprodukowanie gry plan‐
szowej dla uczestników
szkoleń i seminariów oraz
internetowej wersji gry na
potrzeby projektu ZSK
The power of Motivation

Konsorcjum:
‐ Games Development
‐ STOP

Senior seniorowi edukato‐
rem ‐ Uniwersytet 21
wieku

STOP jako lider
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STOP jako partner międzynarodo‐
wego konsorcjum

III. Projekty i przedsięwzięcia realizowane w 2017 roku
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, któ‐
rym bliskie są wartości reprezentowane przez sektor obywatelski, społeczny.

19. edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2016‐2017)
Rekrutację do szkoły ogłosiliśmy we wrześniu 2016 roku. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń
i rozmowach kwalifikacyjnych wybraliśmy grupę składającą się z 10 osób. Ostatecznie w pierwszej
sesji szkoły uczestniczyło 8 osób.
SUPERWIZORKA: Jolanta Woźnicka
OPIEKUNKA PROCESÓW: Małgorzata Borowska
LICZBA OSÓB: 8
LICZBA GODZIN: 202

Harmonogram szkoły w 2017 roku:


27‐29 stycznia 2017 – Facylitacja pracy grupowej (24h)



17‐19 lutego 2017 – Metodologia uczenia osób dorosłych (20h), Nowe technologie w proce‐
sie uczenia dorosłych (4h)



10‐12 marca 2017 – Prezentacje trenerskie – odkrywanie własnego stylu pracy z grupą (20h),
Flipowanie (4h)



7‐9 kwietnia 2017 – Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej – projektowanie szkolenia
(24h)



12‐14 maja 2017 – Etiudy szkoleniowe (24h)



26‐27 maja 2017 – Trening zadaniowy „Rozwój w biały dzień!” w Lublinie



26‐27 sierpnia 2017 – Podsumowanie szkoły i plan rozwoju (16h)

20. edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2018)
Przygotowania do szkoły rozpoczęliśmy we wrześniu 2017 roku. Prezeska Zarządu przygotowała ra‐
port wewnętrzny zawierający analizę sytuacji na rynku szkoleń, obecnych trendów oraz naszych do‐
tychczasowych działań w ramach szkół. Zaproponowała również Radzie Superwizorów, nadzorującej
Szkoły, konkretne zmiany programowe w Szkole.
Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
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W wyniku wspólnej pracy z Radą jest program szkoły łączący jakość naszych szkół trenerskich i podej‐
ście do pracy w roli trenera/trenerki ze zmianami na rynku szkoleniowym i nowym myśleniem o edu‐
kacji dorosłych, w tym włączenie elementów nowych technologii, zaproszenie ekspertów (w tym dr
andragogiki z Uniwersytetu Warszawskiego). Superwizorką szkoły jest Maja Branka, a opiekunka pro‐
cesów Małgorzata Winiarek‐Kołucka.
Rekrutację do szkoły ogłosiliśmy na początku grudnia 2017 roku. Po zakończeniu przyjmowania zgło‐
szeń i rozmowach kwalifikacyjnych grupa liczy 10 osób. Pierwsze zajęcia odbyły się pod koniec stycz‐
nia 2018 roku.

2. Rozwój w biały dzień!
Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach
obchodów 700‐lecia miasta w 2017 roku

Okres realizacji: maj 2017
Miejsce: Lublin
26‐27 maja 2017 wspólnie z Fundacją Teatrikon organizowaliśmy wydarzenie szkoleniowe realizo‐
wane, w ramach którego uczestnicy i uczestniczki 19. Szkoły prowadzili bezpłatne szkolenia (trening
zadaniowy szkoły).

Zrealizowano 8 szkoleń, czyli łącznie 64 godziny szkoleniowe, w których uczestniczyło ponad 70 osób.
Była to niesamowita okazja do wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, do poznania nowych
umiejętności i zdobycia wiedzy.
Szkolenia:
1. Praca w kręgach jako sposób (samo)zarządzania (prowadzenie: Agnieszka Modzelewska)
2. Lokalne dziedzictwo jako inspiracja do działania (prowadzenie: Paulina Kobza)
3. Digital Storytelling ‐ jako metoda pracy z grupą (prowadzenie: Karolina Grzegorzak)
4. Jak pracować metodą service design? (prowadzenie: Dariusz Figura)
5. Szkolenie antydyskryminacyjne (prowadzenie: Marta Turska)
6. Ekologia życia codziennego (prowadzenie: Agata Tkaczyk)
7. Usługi społeczne wspierane z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014‐2020 (pro‐
wadzenie: Anna Bugalska)
8. Zasada dostępności funduszy na lata 2014‐2020 dla osób z niepełnosprawnościami (prowa‐
dzenie: Marcin Piotrowski)
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3. Spójna integracja regionalna ekonomii
społecznej
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Okres realizacji: 01.03.2017 – 29.02.2020
Lider partnerstwa: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych
Partnerzy: Fundacja Idea Rozwoju i Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Głównym celem projektu jest trwały i kompleksowy system wsparcia ekonomii społecznej poprzez
prowadzenie działań doradczych i rzeczniczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym we
współpracy z Regionalnymi Ośrodkami Polityki Społecznej w zakresie spójności polityk publicznych.
Głównymi metodami realizacji celów szczegółowych będą działania oparte na diagnozie, z której zo‐
stanie opracowany szczegółowy zakres doradztwa dla każdego z regionów (ROPS), rzecznictwa i szko‐
leń. Projekt ma zasięg ogólnopolski, objęci są nim: pracownicy ROPS, członkowie Regionalnych Komi‐
tetów Rozwoju Ekonomii Społecznej i innych regionalnych ciał doradczo‐opiniodawczych, przedstawi‐
ciele Urzędów Marszałkowskich.
W ramach projektu STOP prowadzi szkolenia i doradztwo tematyczne „miękkie” (m.in. facylitacja
spotkań, budowanie i prowadzenie zespołów roboczych oraz proces grupowy, zarządzanie zespołem,
komunikacja i współpraca z podmiotami ekonomii społecznej, zarządzanie konfliktem).

4. LGD facylitują
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych
od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014‐2020.

Okres realizacji: maj‐listopad 2017
Celem projektu było zwiększenie zaangażowania osób w życie lokalne na obszarze 12 Lokalnych Grup
Działania na Mazowszu poprzez dobrze poprowadzone procesy facylitacyjne. W ramach projektu
przeszkoliliśmy 12 osób, które w LGDach pracują z grupami, animują pracę zespołu, prowadzą spotka‐
nia, konsultacje społeczne i konferencje.
Kurs składał się z trzech sesji szkoleniowych (Proces grupowy, Facylitacja, Praktyka facylitacji), kon‐
sultacji i superwizji uczestniczącej prowadzonego spotkania/zebrania.

Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok
Strona 12 z 15

5. POINT - Platform for Opportunities and Ideas in
Non-Profit Training
Project is supported by the Visegrad Fund and the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the
Netherlands Project.

Okres realizacji: maj 2017 – wrzesień 2018
Kluczowym celem projektu jest stworzenie lokalnych sieci ekspertów – trenerów, facylitatorów, kon‐
sultantów zajmujących się zarządzaniem organizacją, fundraisingiem i facylitacją w celu wzmocnienia
lokalnych organizacji w krajach partnerskich.
POINT obejmuje swoim działaniem kraje Europy Środkowo‐Wschodniej i kraje byłego ZSRR, gdzie roz‐
wój sektora obywatelskiego nadal napotyka na wiele wyzwań, szczególnie związanych z brakiem za‐
sobów i z uzależnieniem finansowania od źródeł zewnętrznych, z brakiem przywództwa, z niedużym
wpływem na opinię publiczną czy brakiem istotnego wpływu na poziom polityki. Projekt umożliwia
wymianę doświadczeń, inspiracji i dobrych praktyk między organizacjami partnerskimi z Czech, Sło‐
wacji, Węgier, Polski, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Gruzji.
10‐16 września 2017 roku odbyło się pierwsze szkolenie w Czechach „Training of Trainers Summer
School”, w którym uczestniczyły dwie członkinie Stowarzyszenia. Szkolenie było skierowane do osób
prowadzących szkolenia dla NGO z zakresu fundraisingu i zarządzania organizacją.

6. My Way. Helping youth under risk of deviance
to find a new project of life
Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej
w ramach programu Erasmus plus. Projekt odzwierciedla
jedynie stanowisko jego autorów i Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość
merytoryczną

W ramach projektu ”My Way. Helping youth under risk of deviance to find a new project of life”
(Youth Workers Mobility), którego byliśmy partnerem, 5 osób ze Stowarzyszeni uczestniczyło
w 6‐dniowym szkoleniu ze storytellingu i metody autobiograficznej. Szkolenie organizowane było
13‐18 lutego 2017 w Salerno przez lidera projektu Opera Nazionale Mutiliati Invalidi Civili (Wło‐
chy). W szkoleniu wzięło udział 5 osób z Polski, 4 osoby z Włoch, 6 osób z Rumunii, 5 osób z Łotwy,
5 z Estonii oraz 5 ze Słowacji.
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7. Program wolontariacki
Projekt współfinansowany ze środków m.st. Warszawy.

Okres realizacji: kwiecień 2016 – grudzień 2017
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych wspólnie ze Społecznym Komitetem ds. AIDS
realizowało projekt „Program wolontariacki w obszarze profilaktyki HIV/AIDS oraz innych infekcji
przenoszonych drogą płciową (STI)”. Celem projektu było promowanie idei wolontariatu w obszarze
profesjonalnych działań profilaktycznych dotyczących tej problematyki. Realizatorami działania byli
studenci i absolwenci studiów społecznych . Odbiorcami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
z obszaru m.st. Warszawy, dla których przygotowani merytorycznie wolontariusze prowadzili warsz‐
taty profilaktyczne

8. Szkolenia i warsztaty (Warszawa)


10 stycznia 2017 ‐ Warsztat w oparciu o Points of You® „Podaruj sobie luz” (prowadzenie:
Anna Flak, Marta Sykut)



21 października 2017 – warsztat „Wprowadzenie do Action Learning” (prowadzenie: Tomasz
Janiak)



21 października 2017 – EPALE – inspiracje i wiedza do uczenia dorosłych (prowadzenie: Daria
Sowińska‐Milewska)



9 grudnia 2017 – szkolenie z metody autobiograficznej „The autobiographical methodologies
in educational work” (prowadzenie: ekspert z Włoch – Andrea Ciantar)



14 grudnia 2017 – warsztat pokazowy z metody facylitacji – budującej porozumienie z wyko‐
rzystaniem różnicy zdań: The Lewis Method of CoResolve and Deep Democracy (prowadze‐
nie: Małgorzata Borowska)

9. Inne - zainicjowane w 2017




Szkoła Trenerska na Warmii i Mazurach – rozpoczęcie rozmów z potencjalnym partnerem w
ramach Bazy Usług Rozwojowych
Analiza możliwości Bazy Usług Rozwojowych dla STOP, w tym analiza kosztów ewentualnej
certyfikacji
Działania mające na celu budowanie konsorcjów do projektów, w tym ze środków publicz‐
nych: POWER 4.3, RPO Mazowieckie 10.1.1., POWER dla Uczelni, środki współpracu polsko‐
niemieckiej
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Nowa inicjatywa skierowana do osób członkowskich zastępująca Majówkę i mająca większy
zasięg promocyjny – FESTIWAL TRENERSKI – opracowanie koncepcji
Opracowanie planu szkoleń wewnętrznych i wydarzeń w 2018

Warszawa, 31 marca 2018
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:
/‐/ Daria Sowińska‐Milewska – prezeska
/‐/ Monika Hausman‐Pniewska – wiceprezeska
/‐/ Marcin Grudzień – skarbnik
/‐/ Katarzyna Lipka‐Szostak – członkini Zarządu
/‐/ Łucja Kornaszewska‐Antoniuk – członkini Zarządu
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