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1. O organizacji:
Nazwa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
Siedziba:02-798 Warszawa; ul. Ekologiczna 20 m 3
Biuro: 00-375 Warszawa; ul. Smolna 16 m 7
Data i miejsce pierwszej rejestracji: Sąd Wojewódzki w Warszawie VII Wydział Cywilny i
Rejestrowy; 23.01.1997r.
Data i miejsce rejestracji w KRS: Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy KRS; 27.03.2002r.
Numer KRS: 0000102807
REGON: 012839800-00024
NIP: 521-28-83-113
Nr ewidencyjny w rejestrze instytucji szkoleniowych WUP w Warszawie:
2.14/00028/2006
Zarząd Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych:
Małgorzata Czarnecka – prezeska
Piotr Henzler – wiceprezes
Katarzyna Kiełbiowska – skarbnik
Agnieszka Borek – członkini zarządu
Michał Pawlęga – 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
finansowego 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
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Trenerów Organizacji:
Katarzyna Adamska - Dutkiewicz - przewodnicząca komisji:
Lidia Kuczmierowska - sekretarz
Marcin Dadel - 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
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 składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności oraz
występowanie z pisemnym wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla ustępującego
zarządu.
Rada Superwizorów:
skład: p.o. przewodniczącej: Katarzyna Czayka-Chełmińska oraz Jacek Jakubowski, Paweł
Jordan, Lidia Kuczmierowska, Zbigniew Wejcman, Agnieszka Zarzycka
Zakres kompetencji Rady Superwizorów:
 doradzanie Zarządowi w zakresie kierunków rozwoju Stowarzyszenia związanych ze
standardami 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 powoływanie i nadzór nad pracami Komisji Certyfikacyjnej.
Lista wszystkich superwizorów i superwizorek STOP (w kolejności alfabetycznej):
1. Maja Branka
2. Barbara Chruślicka
3. Katarzyna Czayka-Chełmińska
4. Dariusz Fijołek
5. Marta Henzler
6. Jacek Jakubowski
7. Ewa Jasińska
8. Paweł Jordan
9. Agnieszka Książek

10. Lidia Kuczmierowska
11. Katarzyna Sekutowicz
12. Bohdan Skrzypczak
13. Barbara Szczerbińska
14. Agnieszka Szelągowska
15. Zbigniew Wejcman
16. Jolanta Woźnicka
17. Agnieszka Zarzycka

Komisja Certyfikacyjna:
skład: Lidia Kuczmierowska, Agnieszka Książek, Jolanta Woźnicka do 7.12.2011r., Barbara
Chruślicka
Zakres kompetencji Komisji Certyfikacyjnej:
 podejmowanie decyzji w sprawie przyznania certyfikatu I i II stopnia oraz
rekomendowanie Radzie Superwizorów przyznania lub przedłużenia certyfikatu III
stopnia.
Zespół Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych:
Małgorzata Czarnecka – dyrektorka (umowa o pracę)
Olga Kożuchowska – koordynatorka projektów (umowa o pracę)
Janina Czapigo – księgowa (umowa zlecenie)
Anna Paulina Sierzputowska – koordynatorka ds. członkowskich, asystentka w projektach
(umowa o pracę)
Daria Sowińska-Milewska – specjalista ds. form wsparcia (umowa zlecenie)
Elżbieta Kowalczyk – kierownik projektu (umowa zlecenie) do 16.09.2011r.
Beata Borkowska- Ślósarska – kierownik projektu (umowa zlecenie) od 16.09.2011r.
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Krzysztof Chludziński – asystent w projekcie (umowa zlecenie) do 28.02.2011r.
Inni pracownicy i współpracownicy: Jarosław Greser (prawnik) oraz Marta Sacharczuk –
umowa zlecenie na sprzątanie biura; Halszka Dąbrowska (stażystka) od 26.09.2011 do
30.12.2011r.
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, marginalizacji w życiu społecznym i na rynku pracy.
 Propagowanie nowoczesnych form uczenia się w różnych obszarach funkcjonowania
społeczeństwa obywatelskiego.
 Upowszechnianie wiedzy dotyczącej potrzeby zmian edukacyjnych i wdrażania
nowoczesnych form uczenia się i nauczania dorosłych.

2. Ważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia Trenerów
Organizacji Pozarządowych:
Walne Zebrania członków i członkiń:
 Sprawozdawczo – merytoryczne: 20 czerwca 2011r. (sprawozdania z działalności
przedstawił Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Rada Superwizorów; zatwierdzono
sprawozdania: merytoryczne i finansowe za 2010r, przyjęto nowy standard superwizji oraz
zmiany w regulaminie pracy Rady Superwizorów)
 Merytoryczne: 22 listopada 2011r. (przyjęto regulamin opłacania składki
członkowskiej, uchwalono wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2012r.,
ustalono nowe stawki opłat obowiązujące przy certyfikacji (stawki nie były aktualizowane
przez 12 lat), uchwalono zmiany do statutu (zm. Paragraf 9 pkt 1d); dodatkowo grupa robocza
ds. procedur certyfikacyjnych przedstawiła swoje propozycje zmian do zapisów procedur i
regulaminów)
Zebrania Zarządu:
- 5 stycznia 2011r.
- 2 marca 2011r.
- 20 kwietnia 2011r.
- 14 czerwca 2011r.
- 6 września 2011r.
- 14 listopada 2011r.
Ze wszystkich spotkań na stronie internetowej publikowane są notatki i sprawozdania,
zgodnie z regulaminem pracy zarządu.
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Ogólna liczba członków i członkiń stowarzyszenia: 234 osoby (stan na 31.12.2011r.). Dla
porównania na koniec 2010r. liczba członków i członkiń wynosiła 228 osób. W całym 2011r.
dokumenty członkowskie złożyło 20 osób (w tym 19 zostało przyjętych stosownymi
uchwałami). Jednocześnie zarząd skreślił z listy członków i członkiń 13 osób (12 z powodu
zalegania z opłatami składki członkowskiej wynoszącej powyżej 2 lat, a jedną osobę z
powodu osobistej rezygnacji).
województwo

Liczba
członków/
członkiń
19 osób
13 osób
8 osób
4 osoby
1 osoba
13 osób
18 osób
93 osoby
6 osób
3 osoby
9 osób
20 osób
4 osoby
6 osób
8 osób
9 osób

podlaskie
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Zmiana
stosunku
2010r.
-2
+1
+3

w
do

-1
+1
-2
+5
+1
-1

-1
+2

Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich wyniosły 27 848,50 zł. W
porównaniu z rokiem 2010 były wyższe o 9 566, 50 zł.
Majówka – 3 września 2011 odbył się w biurze pierwszy historyczny zlot STÓP. Był wątek
artystyczny: praca z filcem i modeliną, podróżniczy (tzw. ślady STÓP na ziemi), animacyjny i
filmowy. Poza tym był tort, toasty, wspólne zdjęcie. Z samego wydarzenia powstał film, który
zainaugurował obecność STOP na Facebooku. Osoby zaangażowane w organizację Majówkę:
Marcin Sobaszek, Staśka Retmaniak, Marta Henzler, Tomasz Kawka, Monika Bełdowska.
W 2011r. w szkoleniach przygotowanych i zrealizowanych przez nas wzięło udział 391 osób
w tym:
 Długimi cyklami szkoleniowymi i trenerskimi (XI, XII i XIII edycja Szkoły Trenerów
STOP, szkolenia trenerskie dla bibliotekarzy i bibliotekarek - trzy edycje; projekt
Trener sTOP – trzy grupy; Warsztaty dla trenerów CEO, projekt „Śladami
Pitagorasa”) objęliśmy 150 osób
 Szkoleniami, które prowadzili absolwenci naszych projektów (tzw. treningi zadaniowe
na zakończenie szkoleń trenerskich) objęliśmy 180 osób
 Krótszymi formami szkoleniowymi (zazwyczaj 2 dniowe warsztaty) realizowanymi w
ramach szkoleń wewnętrznych i projektów dla członków/ członkiń oraz trenerów/
trenerek spoza STOP objęliśmy 61 osób.
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Szkolenia wewnętrzne:
W 2011 r. odbyło się siedem szkoleń wewnętrznych:
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Dwa w jednym – warsztat
kreatywności/ kreatywny
warsztat
Twój głos – Twoja wizytówka –
Twoje narzędzie pracy
Twój głos – Twoja wizytówka –
Twoje narzędzie pracy
Stany ja – warsztat
praktycznego zastosowania
analizy transakcyjnej
Stany ja – warsztat
praktycznego zastosowania
analizy transakcyjnej
Jak zadawać pytania, by
wspierać rozwój uczestniczek i
uczestników szkoleń? Sztuka
zadawania pytań dla trenerów i
trenerek.
Dwa w jednym – warsztat
kreatywności/ kreatywny
warsztat

17-18 lutego 2011

Krzysztof Kondracki

26 lutego 2011

Anna Jakowska

17 marca 2011

Anna Jakowska

31 marca – 1 kwietnia 2011

Łukasz Zamilski

9-10 czerwca 2011

Łukasz Zamilski

21-22 października 2011

Katarzyna Czayka- Chełmińska

3-4 listopada 2011

Krzysztof Kondracki

Superwizje i certyfikacja
Komisja Certyfikacyjna STOP wsparta przez Radę Superwizorów w 2011 roku przyznała 15
certyfikatów jakości szkoleń STOP w tym:
 dwa certyfikaty III stopnia (Marta Henzler oraz Agnieszka Szelągowska)
 osiem certyfikatów II stopnia (Monika Bełdowska, Małgorzata Borowska, Marcin
Chludziński, Aleksandra Chodasz, Wioletta Gawrońska, Beata Pawłowicz, Iwona
Zaborowska, Małgorzata Winiarek-Kołucka)
 pięć certyfikatów I stopnia (Anna Kuć, Paulina Matczuk, Zofia Kozioł, Ewa Chromniak,
Agnieszka Czarkowska)
Duża liczba przyznanych certyfikatów była możliwa dzięki m.in. bezpłatnym superwizjom
realizowanym w ramach projektu STOProcent jakości – podniesienie kompetencji kadry
szkoleniowej.
Na koniec 2011r. mamy 81 osób legitymujące się certyfikatami jakości szkoleń STOP I, II i
III stopnia.
Program stażowy
Celem programu stażowego jest zdobycie przez członka/ członkinię STOP praktycznego
doświadczenia w prowadzeniu szkoleń dla trenerów oraz zaplanowanie dalszego rozwoju w
tym zakresie.
W 2011r. do programu stażowego przystąpiły 3 osoby, z czego jedna wypełniła zapisy
regulaminu i zrealizowała zaplanowane szkolenia pod kierunkiem opiekuna/ki stażu.
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3. Projekty realizowane w 2011r.
 XI edycja Szkoły Trenerów STOP – edycja łowicka
W 2011r. swoje zajęcia kontynuowali uczestniczki i uczestnicy XI edycji Szkoły Trenerów
STOP. Wszystkie zajęcia odbywały się w Łowiczu.
W 2011r. odbyły się poniższe zajęcia oraz trening zadaniowy:
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Metody szkoleniowe
Etiudy szkoleniowe

14-15 stycznia 2011
25-27 lutego 2011

Ewaluacja - zakończenie Szkoły

21-22 maja 2011

Katarzyna Sekutowicz
Agnieszka Zarzycka, Katarzyna
Sekutowicz
Agnieszka Borek, Agnieszka
Zarzycka

Trening zadaniowy – cykl szkoleń dla 60 osób pod tytułem Przestrzenie Rozwoju
Partycypacji Społecznej: wiedza, umiejętności, możliwości – odbył się w Człuchowie i
Debrznie w dniach 24-25 marca 2011r. W tym czasie dziewięć trenerek i czterech trenerów z
całej Polski ramach swojego egzaminu wieńczącego roczną naukę w szkole trenerów
przeprowadziło w Człuchowie i Debrznie bezpłatny dwudniowy cykl szkoleń dla młodzieży,
dorosłych, osób zaangażowanych w rozwój środowiska lokalnego, pracowników
i wolontariuszy skupionych wokół instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i
biznesu.
Dla trenerów to była okazja na sprawdzenie swoich umiejętności w realnej rzeczywistości,
otrzymanie informacji od superwizorów obecnych na szkoleniach oraz uroczyste zamknięcie
XI edycji Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, której są absolwentami, a dla
uczestników zajęć – możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności nawiązania kontaktów
i podzielenia się swoimi doświadczeniami w wybranych obszarach. Na szkoleniach było
i poważnie, i wesoło, i twórczo; panowała przyjazna i wspaniała atmosfera. Uczestnicy
podkreślali, że doceniają metody, którymi prowadzone były szkolenia, że treści były bardzo
użyteczne, że ważne dla nich było to, że czuli się wysłuchani i mieli poczucie wpływu na
programy szkoleń. Wszyscy biorący udział w szkoleniach otrzymali ciepły posiłek i słodki
poczęstunek w ciągu dnia, materiały szkoleniowe oraz dyplomy poświadczające ich udział
w warsztatach.
Przestrzenie Rozwoju Partycypacji Społecznej to było przedsięwzięcie, które zostało
przygotowane i zorganizowane przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP, Fundację Naszyjnik Północy, Stowarzyszenie CAL przy wsparciu Stowarzyszenia "Na
Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Debrznie,
Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Człuchowie, Powiatowej Bursy Szkolnej w
Człuchowie.
W podsumowaniu wydarzenia uczestniczyli: Ryszard Szybajło - burmistrz Miasta Człuchowa
oraz Andrzej Piworowicz - dyrektor Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie.
Organizatorów przedsięwzięcia reprezentowali Marek Romaniec - prezes Fundacji Naszyjnik
Północy, prezeska STOP – Małgorzata Czarnecka oraz superwizorki Stowarzyszenia
Trenerów Organizacji Pozarządowych.
Opiekunka Szkoły: Agnieszka Zarzycka
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Koordynatorka – Małgorzata Czarnecka.
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej.
Patronat medialny portal ngo.pl
 XII edycja Szkoły Trenerów STOP – edycja warszawska
W styczniu 2011 roku zakończyliśmy rekrutację do XII edycji Szkoły Trenerów STOP.
W programie szkoły oprócz zajęć warsztatowych znalazły się także wykłady prowadzone
przez ekspertów i ekspertki oraz merytoryczne referaty.
Program szkoły zrealizowany w 2011r.:
Wykłady:
- Współczesne kierunki w edukacji
- Tworzenie sytuacji edukacyjnych
- Sztuka prezentacji
- Różnorodne metodologie uczenia
- Szkolenie jako projekt edukacyjny -różne formy edukacji
- Przekonania i stereotypy w pracy trenerskiej
- Różne techniki wspierania trenera/ki w rozwoju
Sesje warsztatowe:
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Ja w procesie grupowym trening interpersonalny
Ja jako trener/trenerka

19-23 lutego 2011

Ja jako obserwator
/obserwatorka procesu
grupowego
Ja jako facylitator /facylitatorka

8-10 kwietnia 2011

Agnieszka Zarzycka, Katarzyna
Sekutowicz
Katarzyna Sekutowicz;
Katarzyna Czayka-Chełmińska
Barbara Chruślicka

19-22 maja 2011

Agnieszka Książek

Ja jako edukator/edukatorka
Ja jako planista
Ja jako trener/trenerka
wspierająca różnorodność
Ja jako praktyk - Etiudy
szkoleniowe

24-26 czerwca 2011
16-18 września 2011
7-9 października 2011

Katarzyna Gorzędowska
Barbara Szczerbińska
Maja Branka

25-27 listopada 2011

Agnieszka Książek, Katarzyna
Sekutowicz

18-20 marca 2011

Obszerna relacja i zdjęcia z zajęć: http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=169
Opiekunka Szkoły: Katarzyna Sekutowicz
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej.
Patronat medialny portal ngo.pl
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Fot. Agnieszka Majewska

 XIII edycja Szkoły Trenerów STOP – edycja łowicka
We wrześniu 2011 roku zakończyliśmy rekrutację do XIII edycji Szkoły Trenerskiej STOP –
edycja łowicka. Zajęcia zaplanowano na lata 2011-12. Dodatkowo w 2012r. odbędzie się
trening zadaniowy.
Program szkoły zrealizowany w 2011r.:
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Ja w grupie - trening
interpersonalny
Ja w procesie edukacyjnym
Ja w roli eksperckiej
Ja w procesie komunikacji

26-30 września 2011

Agnieszka Zarzycka

21-23 października 2011
18-20 listopada 2011
2-4 grudnia 2011

Maja Branka
Małgorzata Borowska
Agnieszka Szelągowska

Relacja z zajęć oraz zdjęcia są dostępne na stronie:
http://www.stowarzyszeniestop.pl/index.php?id=228
Opiekunka Szkoły: Maja Branka
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej.
Patronat medialny portal ngo.pl

Szkolenia Trenerskie dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
– 3 edycje (I Edycja, II Edycja, III Edycja)

W ramach zawartej w październiku 2009 r. umowy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego na realizację usług edukacyjnych dla bibliotekarzy/ek w ramach Programu
Rozwoju Bibliotek Stowarzyszenie kontynuowało w 2011 r. realizację kursów trenerskich dla
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bibliotekarzy i bibliotekarek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje
Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do
komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym
przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko - Amerykańskiej Fundacji
Wolności.
Cały projekt został podzielony na 4 Edycje Szkół Trenerskich, w których łącznie STOP
przeszkoli 64 Bibliotekarzy/ek. Wszystkie Edycje odbywają się w ośrodku szkoleniowym
w Łowiczu. Nad stroną merytoryczną całości czuwa Opiekunka Wszystkich Edycji: Marta
Henzler. Każda edycja ma swoją opiekunkę/superwizorkę, trenerkę odpowiedzialną za rozwój
uczestników/czek oraz ciągłość i spójność programową.
Udział w tym programie jest całkowicie bezpłatny.
I Edycja
W 2011 roku zakończyła się I Edycja Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy.
Superwizja szkoleń w ramach Treningu Zadaniowego I Edycji Szkoły prowadzona była od
lutego do końca maja 2011 r.
W dniach 8-9.04.2011 roku odbyła się 8 sesja szkoleniowa, która była sesją podsumowującą
i ewaluacyjną. Poprowadziły ją: Marta Henzler i Maja Branka.
Opiekunka I edycji Szkoły: Maja Branka
Opiekunka wszystkich edycji: Marta Henzler
Koordynatorka: Olga Kożuchowska
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej.
II edycja
W 2011 roku kontynuowała pracę II Edycja Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy. Odbyło się
5 sesji szkoleniowych oraz Trening Zadaniowy. Do udziału w I Edycji zaprosiliśmy 16 osób.
Niestety w ramach tej edycji jedna osoba z powodu przewlekłej choroby musiała przerwać
naukę i w związku z tym grupa liczy 15 osób.
Program Szkoły II Edycji realizowany w 2011r.
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Proces grupowy – czym jest i jak go
wykorzystać w tworzeniu sytuacji
edukacyjnych; Superwizja jako narzędzie
rozwoju
Metody szkoleniowe – najpopularniejsze
metody szkoleniowe, ich wady i zalety oraz
zastosowania, projektowanie własnych
ćwiczeń wykorzystujących wybrane metody
Metodologia i cykl Kolba – cykl uczenia
przez doświadczenie w praktyce
Projektowania programu szkoleniowego i
badanie potrzeb
Trening zadaniowy

14-15 stycznia
2011

Agnieszka Książek i Marta
Henzler

11-12 lutego 2011

Jolanta Woźnicka i Monika
Hausman-Pniewska

10-12 marca 2011

Ewa Jasińska i Iwona
Zaborowska
Jolanta Woźnicka i Michał
Pawlęga

Podsumowanie i zamknięcie cyklu szkoleń,
rozdanie dyplomów, ewaluacja, superwizja

7-9 kwietnia 2011
1-20.kwietnia
2011
1-2 lipca 2011
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Opiekunka II edycji Szkoły: Agnieszka Książek
Opiekunka wszystkich edycji: Marta Henzler
Koordynatorka – Olga Kożuchowska
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej.
III Edycja
Na przełomie marca i kwietnia 2011 odbyła się rekrutacja do III Edycji Szkoły Trenerskiej
dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek. W sierpniu i wrześniu 2011 r. przeprowadzony został
dodatkowy nabór. Na rozmowy rekrutacyjne zaprosiliśmy 21 osób. 17 z nich zostało
wybranych do udziału w III Edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy/ek.
Program III edycji Szkoły zrealizowany w 2011r.
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Wprowadzenie; Ja jako trener/-ka –
trener/ka – osoba wprowadzająca zmianę,
kompetencje, mój potencjał jako
trenera/ki oraz ścieżka rozwoju;
Komunikacja – komunikowanie się w
grupie, informacja zwrotna
Facylitacja – zasady i umiejętności
facylitowania, trener/ka jako facylitator
Prezentacja trenerska – przygotowanie i
przedstawienie prezentacji trenerskiej,
trener/ka jako ekspert

29 września 1 października 2011

Barbara Szczerbińska i Marta
Henzler

17-19 listopada 2011
r.
15-17 grudnia 2011 r.

Agnieszka Szelągowska i
Monika Bełdowska
Barbara Chruślicka

Na 2012 r. zaplanowano jeszcze cztery kolejne sesje oraz Trening Zadaniowy.
Opiekunka III edycji Szkoły: Barbara Szczerbińska
Opiekunka wszystkich edycji: Marta Henzler
Koordynatorka: Olga Kożuchowska
Projekt finansowany w ramach działalności gospodarczej.

Projekt Trener sTOP – kontynuacja projektu z 2010r.

W 2011r. projekt Trener sTOP realizowany w ramach III konkursu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (poddziałanie 2.2.2. PO KL) wszedł w decydującą fazę. Celem projektu
Trener sTOP było zwiększenie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) i
profesjonalizacja trenerów i trenerek oraz osób mających predyspozycje do pracy z grupami z
terenu Polski poprzez udział w kursach trenerskich, które zapewnią rozwój osobisty
trenerów/trenerek (treningi, superwizje) i merytoryczny (metodyka i wiedza) oraz będą
kompleksowo przygotowywały do pełnienia zawodowej roli trenera.
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Projekt zakładał realizację szkoleń trenerskich na trzech poziomach (grupa podstawowa,
średniozaawansowana i zaawansowana), superwizje (w grupie podstawowej i
średniozaawansowanej) oraz doradztwo indywidualne (wszystkie grupy).
Program zrealizowanych szkoleń - grupa podstawowa:
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Proces i dynamika szkoleń
Komunikacja
Prowadzenie szkoleń –
narzędzia pracy trenera
Prowadzenie szkoleń –
metodyka prowadzenia szkoleń
Identyfikacja potrzeb
szkoleniowych
Ewaluacja szkoleń
Projektowanie szkolenia
Metody szkoleniowe
Etiudy szkoleniowe – 1 część

14-15 stycznia 2011
3-5 lutego 2011
4-6 lutego 2011

Agnieszka Zarzycka
Barbara Chruślicka
Agnieszka Szelągowska

8-10 kwietnia 2011

Krzysztof Kondracki

20 maja 2011

Katarzyna Sekutowicz

21 maja 2011
3-5 czerwca 2011
17-18 września
27-29 października 2011

Katarzyna Sekutowicz
Katarzyna Gorzędowska
Katarzyna Gorzędowska
Agnieszka Zarzycka
Katarzyna Czayka- Chełmińska

Na kolejny rok w harmonogramie przewidziano superwizje indywidualne uczestniczące.
Harmonogram projektu – grupa zaawansowana
Rekrutacja kilku etapowa składała się ze składania dokumentów aplikacyjnych, weryfikacji
formalnej dokumentów, ogłoszenia listy osób, zaproszonych na rozmowy rekrutacyjne,
weryfikacji odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej oraz samych rozmów rekrutacyjnych.
Działanie realizowane od marca do maja 2011.
Program zrealizowanych szkoleń – grupa zaawansowana
Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Trening asertywności
Trening kreatywności
Komunikacja, rozwiązywanie
konfliktów, sytuacje trudne
Identyfikacja potrzeb
szkoleniowych i projektowanie
szkoleń

26-28 maja 2011
17-19 czerwca 2011
8-10 września 2011

Agnieszka Zarzycka
Krzysztof Kondracki
Barbara Chruślicka

17-19 listopada 2011

Katarzyna Gorzędowska

W 2012r. szkolenia oraz doradztwo w grupie zaawansowanej będą kontynuowane.
Harmonogram projektu – grupa średniozaawansowana
Rekrutacja kilku etapowa składała się ze składania dokumentów aplikacyjnych, weryfikacji
formalnej dokumentów, ogłoszenia listy osób, zaproszonych na rozmowy rekrutacyjne,
weryfikacji odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej oraz samych rozmów rekrutacyjnych.
Działanie realizowane od sierpnia do października 2011.
Program zrealizowanych szkoleń – grupa średniozaawansowana
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Temat zajęć:

Termin:

Prowadzenie:

Trening asertywności
Komunikacja i sytuacje trudne
na szkoleniu

20-22 października 2011
8-10 grudnia 2011

Agnieszka Zarzycka
Barbara Chruślicka

W 2012r. szkolenia oraz doradztwo w grupie średniozaawansowanej będą kontynuowane.
Rozpoczną się także superwizje indywidualne uczestniczące.
Projekt był kilkakrotnie kontrolowany i audytowany przez firmę Ernst&Young.
Zespół realizujący projekt:
Kierownik Projektu – Elżbieta Kowalczyk (do 16.09.2011); Beata Borkowska-Ślósarska (od
16.09.2011)
Specjalistka ds. form wsparcia – Daria Sowińska-Milewska
Opiekunka merytoryczna – Małgorzata Czarnecka
Asystentka – Anna Paulina Sierzputowska
Czas profesjonalizacji – czas na facylitację
(projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw”

Większość działań merytorycznych odbyła się w 2010r. (szkolenia oraz superwizje). Przez
pierwsze dwa miesiące 2011r. projekt był zamykany: uczestnicy i uczestniczki korzystali z
ostatnich godzin konsultacji dotyczących stosowania technik facylitacji, rozwiązania
problemu czy przygotowania do superwizji swojej pracy oraz przygotowywano się do
rozliczenia projektu.
Zespół realizujący projekt:
Koordynatorka projektu – Olga Kożuchowska
Asystent ds. sprawozdawczości i finansów – Krzysztof Chludziński
Asystentka – Anna Paulina Sierzputowska
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Kalendarium wydarzeń:
Styczeń 2011

5 stycznia 2011r.
 spotkanie Zarządu STOP
14-15 stycznia 2011
 IV sesja w II edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP
 II szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
 VII sesja w XI edycji Szkoły Trenerów STOP

Luty 2011

3-5 lutego 2011r.
 III szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
11-12 lutego 2011r.
 V sesja w II edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP
17-18 lutego 2011 r.
 Szkolenie „Dwa w jednym - warsztat kreatywności / kreatywny warsztat”
19-23 lutego 2011r.
 I sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP
25-27 lutego 2011r.
 VIII sesja w XI edycji Szkoły Trenerów STOP
26 lutego 2011r.
 Szkolenie „Twój głos - Twoja wizytówka, Twoje narzędzie pracy”

Marzec 2011

2 marca 2011r.
 spotkanie Zarządu STOP
4-6 marca 2011r.
 IV szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
10-12 marca 2011r.
 VI sesja w II edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP
17 marca 2011r.
 Szkolenie „Twój głos - Twoja wizytówka, Twoje narzędzie pracy”
18-20 marca 2011r.
 II sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP
24-25 marca 2011r.
 Trening zadaniowy XI edycji Szkoły Trenerów STOP
31 marca – 1 kwietnia 2011r.
 Szkolenie „Stany ja - warsztat praktycznego zastosowania Analizy
Transakcyjnej”

Kwiecień 2011

31 marca – 1 kwietnia 2011r.
 Szkolenie „Stany ja - warsztat praktycznego zastosowania Analizy
Transakcyjnej
7-9 kwietnia 2011r.
 VII sesja w II edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP
8-9 kwietnia 2011r.
 VIII sesja w I edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP – zakończenie
8-10 kwietnia 2011r.
 V szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
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 III sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP
20 kwietnia 2011r.
 spotkanie Zarządu STOP
Maj 2011

Czerwiec 2011

Lipiec 2011

Sierpień 2011
Wrzesień 2011

Październik 2011

19-22 maja 2011r.
 IV sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP
20 maja 2011r.
 VI szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
21 maja 2011r.
 VII szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
21-22 maja 2011r.
 9 sesja w XI edycji Szkoły Trenerów STOP – zakończenie
26-28 maja 2011r.
 I szkolenie w grupie na poziomie zaawansowanym w projekcie TRENER
sTOP
3-5 czerwca 2011r.
 VIII szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
6 czerwca 2011r.
 spotkanie Rady Superwizorów STOP
9-10 czerwca 2011r.
 Szkolenie „Stany ja - warsztat praktycznego zastosowania Analizy
Transakcyjnej
17-19 czerwca 2011r.
 II szkolenie w grupie na poziomie zaawansowanym w projekcie TRENER
sTOP
20 czerwca 2011r.
 Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia STOP
24-26 czerwca 2011r.
 V sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP
1-2 lipca 2011r.
 VIII sesja w II edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP – zakończenie
3 września 2011r.
 Pierwszy ZLOT STÓP (Majówka 2011)
6 września 2011r.
 spotkanie Zarządu STOP
8-10 września 2011r.
 III szkolenie w grupie na poziomie zaawansowanym w projekcie
TRENER sTOP
16-18 września 2011r.
 VI sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP
17-18 września 2011r.
 IX szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
26-30 września 2011r.
 1 sesja w XIII edycji Szkoły Trenerów STOP
29 września – 1 października 2011r.
 1 sesja w III edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP
29 września – 1 października 2011r.
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 1 sesja w III edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP
7-9 października 2011r.
 VII sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP
20-22 października 2011r.
 I szkolenie w grupie na poziomie średniozaawansowanym w projekcie
TRENER sTOP
21-22 października 2011r.
 Szkolenie „Jak zadawać pytania, by wspierać rozwój uczestników i
uczestniczek szkoleń? Sztuka zadawania pytań dla trenerów i trenerek”
21-23 października 2011r.
 2 sesja w XIII edycji Szkoły Trenerów STOP
27-29 października 2011r.
 X szkolenie w grupie na poziomie podstawowym w projekcie TRENER
sTOP
Listopad 2011

3-4 listopada 2011r.
 Szkolenie "Dwa w jednym - warsztat kreatywności/ kreatywny warsztat"
14 listopada 2011r.
 spotkanie Zarządu STOP
17-19 listopada 2011r.
 IV szkolenie w grupie na poziomie zaawansowanym w projekcie
TRENER sTOP
 2 sesja w III edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP
18-20 listopada 2011r.
 3 sesja w XIII edycji Szkoły Trenerów STOP
22 listopada 2011r.
 Walne Zgromadzenie Członków i Członkiń Stowarzyszenia STOP
25-27 listopada 2011r.
 VIII sesja w XII edycji Szkoły Trenerów STOP

Grudzień 2011

2-4 grudnia 2011r.
 4 sesja w XIII edycji Szkoły Trenerów STOP
8-10 grudnia 2011r.
 II szkolenie w grupie na poziomie średniozaawansowanym w projekcie
TRENER sTOP
15-17 grudnia 2011r.
 3 sesja w III edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek
PRB-STOP

Zarząd STOP: (podpisy)

Małgorzata Czarnecka – prezeska
Piotr Henzler – wiceprezes
Katarzyna Kiełbiowska – skarbniczka
Agnieszka Borek – członkini zarządu
Michał Pawlęga – członek zarządu

16
Sprawozdanie merytoryczne STOP - 2011

