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I. Organizacja
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
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 4.06.2016 r.:
Piotr Henzler – prezes
Daria Sowińska‐Milewska – wiceprezeska
Wioletta Gawrońska – skarbniczka
Katarzyna Lipka‐Szostak – członkini zarządu
Jarosław Greser – członek zarządu

od 4.06.2016 r.:
Daria Sowińska‐Milewska – prezeska
Monika Hausman‐Pniewska – wiceprezeska
Mariusz Kowalik – skarbnik
Katarzyna Lipka‐Szostak – członkini zarządu
Łucja Kornaszewska‐Antoniuk – członkini zarządu

Zebrania zarządu w 2016 roku:


20 stycznia



21 marca



4 czerwca



13 czerwca



6 lipca



2 września



19 września



5 grudnia
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Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
do 4.06.2016 r.:
Katarzyna Gorzędowska ‐ przewodnicząca
Lidia Kuczmierowska ‐ członkini zwyczajna komisji
Marcin Grudzień ‐ członek zwyczajny komisji

od 4.06.2016 r.:
Jarosław Greser – przewodniczący
Marcin Grudzień – sekretarz
Katarzyna Gorzędowska ‐ członkini zwyczajna
komisji

Rada Superwizorów
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Komisja Certyfikacyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Barbara Chruślicka
Marta Henzler
Ewa Jasińska
Agnieszka Książek
Agnieszka Zarzycka

Lista superwizorów i superwizorek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Maja Branka
Barbara Chruślicka
Katarzyna Czayka‐Chełmińska
Dariusz Fijołek
Bernadeta Grobelny
Marta Henzler
Jacek Jakubowski
Ewa Jasińska
Paweł Jordan
Agnieszka Książek
Lidia Kuczmierowska
Katarzyna Sekutowicz
Barbara Szczerbińska
Agnieszka Szelągowska
Rafał Świeżak
Zbigniew Wejcman
Jolanta Woźnicka
Agnieszka Zarzycka
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Zespół – biuro Stowarzyszenia
1. Małgorzata Czarnecka – dyrektorka (umowa o pracę)
2. Katarzyna Lipka‐Szostak – koordynatorka projektów (umowa zlecenie do 31.05.2016)
3. Anna Paulina Sierzputowska – koordynatorka ds. członkowskich, asystentka w projektach
(umowa o pracę)
4. Daria Sowińska‐Milewska – koordynatorka projektów, specjalistka ds. promocji i wizerunku
(umowa zlecenie do 31.05.2016)
Inni współpracownicy:
1. Aleksandra Stryjewska (Biuro Rachunkowe Nova Ewa Antosiewicz)
2. Teresa Staśkiewicz (umowa zlecenie na sprzątanie biura)

Członkowie Stowarzyszenia
Liczba członków i członkiń (stan na 31.12.2016): 202 osoby
W 2016 roku Zarząd odpowiednimi uchwałami:


przyjął 10 osób do grona członków i członkiń,



skreślił 20 osób z listy członków i członkiń (17 z powodu dwuletniej zaległości w opłaca‐
niu składki członkowskiej, 3 osoby z powodu osobistej rezygnacji z członkostwa)

Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2016 rok wyniosły 26 331,50 zł.

Certyfikacja
Na koniec 2016 roku było

92 trenerów i trenerek posiadających certyfikat jakości szkoleń STOP, co

stanowi 46% członków i członkiń Stowarzyszenia.
Certyfikaty STOP
stan na 31.12.2016, n=92

19%
23%

58%

1
2
3

W 2016 r. Komisja Certyfikacyjna STOP nie przyznała nowych certyfikatów. Podczas spotkań odbywa‐
jących się 12 maja i 14 listopada 2016 roku przedłużono ważność 25 certyfikatów.
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II. Ważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie członków i członkiń

4 czerwca 2016 ‐ w spotkaniu uczestniczyło 25 członków i członkiń Stowarzyszenia.
Sprawozdawczo‐wyborcze: sprawozdania z działalności przedstawił Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz
Rada Superwizorów i Komisja certyfikacyjna, zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe
za 2015 r., uchwalono wysokość składki członkowskiej obowiązującej w 2017 r., dokonano wyboru
władz Stowarzyszenia (Zarząd i Komisja Rewizyjna), wybrano osoby do reprezentowania Stowarzysze‐
nia w umowach z członkami zarządu.

V MAJÓWKA STOP

17 września 2016 odbyło się już piąte spotkanie wrześniowo‐majówkowe.
Tematem tegorocznej Majówki były GRY! Marcin Mitzner poprowadził warsztat o grach ‐ jak je wyko‐
rzystać w szkoleniach. Była też sporo okazji do zagrania w gry towarzyskie i planszowe.

Noc szkoleń
Stowarzyszenie wzięło udział w 3. edycji „Nocy szkoleń” organizowanej 22 października 2016 roku
przez Stowarzyszenie „Absolwenci na walizkach”. Noc szkoleń to ogólnopolskie wydarzenie eduka‐
cyjne podczas którego w całej Polsce w jednym czasie, po zachodzie słońca odbywają się szkolenia
i warsztaty.
Stowarzyszenie Trenerów zorganizowało razem z partnerami 4 warsztaty:


Trenerskie ICT ‐ szkolenie o wykorzystywaniu narzędzi ICT w szkoleniach, oparte na rezulta‐
tach intelektualnych projektu „E‐process in elearning” (Program ERASMUS+), dla prowadzą‐
cych szkolenia/spotkania, początkujących w ICT (prowadząca: Daria Sowińska‐Milewska)



Jak korzystać z EPALE – elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych? – Plat‐
forma pozwala na wymianę doświadczeń, materiałów i nawiązywanie kontaktów osobom za‐
interesowanym edukacją dorosłych. (prowadząca: Daria Sowińska‐Milewska)



Action Learning – jak wzmacniać swoje przywództwo i rozwiązywać złożone problemy?
(prowadzący: Tomasz Janiak)



Noc Cotopaxi ‐ Warsztaty pracy techniką wideo uczestniczącego (Participatory Video), która
jest połączeniem animacji społecznej, badań w działaniu i aktywności twórczej (prowadzący:
Łukasz Szewczyk)
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Seminarium kontaktowe programu Erasmus+
Przedstawicielka Stowarzyszenia – Katarzyna Lipka‐Szostak – uczestniczyła w dniach 11‐14 września
2016 roku w międzysektorowym seminarium kontaktowym programu Erasmus+ pt. „Enhancing Digi‐
tal Competences in Education and Training” w Tallinie (Estonia). Głównym celem spotkania było po‐
znanie się organizacji, wypracowanie pomysłów na nowe partnerstwa strategiczne dotyczące zagad‐
nień z ICT i umiejętności cyfrowych.

II Kongres Edukacji Nieformalnej
23 czerwca 2016 w Łodzi przedstawicielki Stowarzyszenia (Małgorzata Czarnecka i Daria Sowińska‐
Milewska) uczestniczyły w II Kongresie Edukacji Nieformalnej. Na spotkaniu pojawiły się informacje
o edukacji pozaformalnej dorosłych (trendy i zmiany w edukacji w Europie i w Polsce), systemach za‐
pewniania jakości, rejestrze usług edukacyjnych oraz poruszono temat roli trenera/trenerki.

EPALE
W 2016 roku Daria Sowińska‐Milewska działała jako Ambasadorka EPALE ‐ Elektronicznej platformy
na rzecz uczenia się dorosłych w Europie. W ramach współpracy z FRSE i Platformą EPALE wzięła
udział w:


EPALE Ambassadors Meeting (27 października 2016) – europejska konferencji ambasadorów
EPALE w Rzymie.



Forum Edukacji Dorosłych (28 listopada 2016) – konferencja organizowana przez Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji w ramach działań Krajowego Biura EPALE. Forum było okazją do
wspólnej dyskusji nad wyzwaniami stojącymi przed współczesną edukacją dorosłych, ze
szczególnym naciskiem na edukację pozaformalną.

Newsletter Stowarzyszenia
W 2016 roku kontynuowaliśmy comiesięczną wysyłkę newslettera skierowanego do członków i człon‐
kiń. Pisaliśmy w nim o najnowszych działaniach Stowarzyszenia oraz naszych członków i członkiń,
ofertach edukacyjnych, inspiracjach do pracy trenerskiej.

Sektorowa Rama Kwalifikacji
W październiku 2016 roku Stowarzyszenie wspólnie z Erą Ewaluacji złożyło ofertę na zapytanie Insty‐
tutu Badań Edukacyjnych dotyczącą wykonania projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora
usług szkoleniowych w Polsce (SRK US). Podmiotem wykonującym projekt SRK US zostało konsorcjum
składające się z Polskiej Izby Firm Szkoleniowych oraz Instytutu Analiz Rynku Pracy. Przedstawicielka
Stowarzyszenia – Małgorzata Czarnecka – została zaproszona do projektu jako ekspertka meryto‐
ryczna.
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Złożone projekty
W 2016 roku Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych aplikowało o środki publiczne w
następujących konkursach:

Kwiecień 2016
Sierpień 2016
Lipiec 2016

Sierpień 2016

Wrzesień 2016

Wrzesień 2016
Październik 2016

Erasmus młodzież+ ‐ KA1 ‐ Education for social change ‐ pro‐
jekt składany w międzynarodowym partnerstwie
POWER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej ‐ Pozna‐
jemy europejskie praktyki lokalnych działań ‐ STOP jako lider
międzynarodowego partnerstwa
POWER 4.3 ‐ Współpraca ponadnarodowa
POWER 2.16 ‐ Zwiększenie dostępu osób dorosłych do róż‐
nych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie
szkół do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji
2 wnioski ‐ STOP jako partner z:
1/ FALA
2/ ESWIP
POWER 3.4 Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego
‐ Podniesienie umiejętności dydaktycznej kadry Sopockiej
Szkoły Wyższej ‐ STOP jako Partner
POWER 2.9 Rozwój ekonomii społecznej ‐ Spójna integracja
regionalna ekonomii społecznej ‐ STOP ‐ partner w konsor‐
cjum
Erasmus + ‐ Stories of Possible Worlds ‐ STOP jako członek
międzynarodowego konsorcjum

Październik 2016

FIO ‐ LGD facylitują ‐ STOP samodzielnie

Listopad 2016

Fundusz Wyszehradzki ‐ POINT ‐ Platform for Opportunities
and Ideas in Non‐Profit Training ‐ STOP jako partner w
międzynarodowym konsorcjum

Grudzień 2016

Aktywizacja Społeczna Osób Starszych ‐ projekt autorski STOP
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III. Szkolenia w 2016 roku
Uczestnicy naszych działań

1. W szkoleniach przygotowanych i zrealizowanych przez nas wzięło udział

120 osób, w tym:

a. W długich cyklach szkoleniowych i trenerskich: 30 osób
(18. i 19. edycja Szkoły Trenerskiej STOP, Szkoła Trenerska dla STOP‐KLATKI)
b. W krótszych formach szkoleniowych: 90 osób
(szkolenia otwarte, seminaria, warsztaty w ramach projektu E‐process in e‐learning)
2. W szkoleniach prowadzonych przez naszych absolwentów/ki wzięło udział około 40 osób
(trening zadaniowy 18. edycji Szkoły Trenerskiej)
3. W szkoleniach zagranicznych wzięło udział: 16 osób
(program Erasmus+)

Szkolenia otwarte i seminaria (Warszawa)
1. 29 lutego 2016 – seminarium dla osób prowadzących szkolenia i konsultacje z fundraisingu
(prowadzący: Marta Henzler, Andrzej Pietrucha)
2. 4‐5 marca 2016 – szkolenie „Digital storytelling” (prowadzące: Agnieszka Borek, Agata Eliasz‐
Biss)
3. 31 marca 2016 – warsztat „No PHONE – No FUN! Facylitacja warsztatu z użyciem telefonu
uczestnika” (prowadzący: Michał Kubik, Tomasz Cichocki)
4. 5 kwietnia 2016 – warsztat „Symbaloo, YouTube i Facebook – przestrzeń w procesie naucza‐
nia/ uczenia się” (prowadząca: Anna Czernicka‐Szpakowska)
5. 6 maja 2016 – warsztat Z Action Learning (prowadzący: Tomasz Janiak)
6. 9 maja 2016 – warsztat „Moodle nie jest trudne” (prowadzące: Katarzyna Adamska‐Dutkie‐
wicz, Małgorzata Tur)
7. 11 maja 2016 – warsztat „Kompetencyjny Matrix” (prowadzące: Daria Sowińska‐Milewska,
Marta Sykut)
8. 12 maja 2016 – warsztat „Komunikacja a relacje – rozwojowe spotkanie dramowe” (prowa‐
dząca: Aleksandra Chodasz)
9. 18 lipca 2016 ‐ warsztat antydyskryminacyjny „Stereotypy płci” (prowadząca: Julita Macio‐
cha)
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Treningi zadaniowe naszych absolwentów i absolwentek

17‐18 czerwca 2016 (Gdańsk, Sopot)
Inwazja wiedzy powraca ‐ Trening zadaniowy 18. edycji Szkoły Trenerskiej
Szkolenia zorganizowane były w ramach II edycji Szkoły Liderów i Liderek Pomorskiej Sieci Centrów
Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie było doskonałą okazją na praktyczne podsumowanie Szkoły
Trenerskiej, a uczestnikom i uczestniczkom zajęć dało możliwość zdobycia nowych umiejętności i po‐
dzielenia się swoimi doświadczeniami w wybranych obszarach. Udział w szkoleniach był bezpłatny.
Wydarzenie współfinansowane było ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomor‐
skiego.
Harmonogram szkoleń:
1. Hej‐ty, zareaguj! Warsztaty dotyczące mowy nienawiści: jak ją rozpoznawać i jak na nią rea‐
gować (17 czerwca, prowadząca: Małgorzata Leszko)
2. Jak rozmawiać na temat migracji i uchodźstwa w szkole? (17‐18 czerwca, prowadzące: Joanna
Gus, Dominika Rypa)
3. Jak uczyć o współczesnym islamie? (18 czerwca, prowadząca: Anna Chmielewska)
4. Jak wzmocnić partycypację samorządu uczniowskiego w życiu szkoły? (17 czerwca, prowa‐
dzący: Mateusz Przywara)
5. Jak interweniować w przypadku cyberprzemocy wśród młodzieży nastoletniej? (17 czerwca,
prowadząca: Aleksandra Magryta)
6. Tekst zrozumiały i poprawny – jak go napisać? (17 czerwca, prowadząca: Joanna Stankiewicz)
7. Ulepieni z jednej gliny? Jak aktywizować i uwalniać potencjał lokalnych społeczności? (18
czerwca, prowadząca: Marta Florkowska)
8. Konflikt w procesach partycypacyjnych (18 czerwca, prowadząca: Justyna Piwko)

Konferencja #TrenerskieICT

1 lipca 2016, Warszawa
#TrenerskieICT – czyli pigułki wiedzy z ICT dla trenerów i trenerek
liczba uczestników: 64 osoby
Konferencję zrealizowaliśmy w ramach projektu „E‐process in e‐learning” w ramach programu Era‐
smus+. W projekcie, razem z partnerami z Niemiec, Belgii i Łotwy, badaliśmy jak są wykorzystywane
nowe technologie w edukacji dorosłych, sprawdzaliśmy jak włączać metody aktywne do szkoleń e‐
learningowych. Udział był bezpłatny.
Program:
1. Powitanie ‐ Czego nauczył nas projekt “E‐process in e‐learning”? Jak widzimy “przyjazne po‐
dejście” do nowych technologii i e‐learningu?
2. Panel dyskusyjny ‐ Jak nowe technologie zmieniają szkolenia i sposób uczenia się?
3. Warsztaty:
a. Ogólnodostępne narzędzia ICT w szkoleniach (prowadząca: Anna Czernicka‐Szpakowska)
b. Edugame – jak tworzyć gry wspierające zmianę (prowadzący: Marcin Mitzner)
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c. Otwarte Zasoby Edukacyjne (prowadzący: Kamil Śliwowski)
d. Więcej niż e‐learning (prowadząca: Lidia Kuczmierowska)
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IV. Projekty i przedsięwzięcia realizowane
w 2016 roku
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.

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.

9 osób
Superwizorka ‐ Agnieszka
Szelągowska
Opiekunka procesów ‐ Jolanta
Woźnicka

216 h
Miejsce szkoleń ‐ Warszawa
(Trening interpersonalny ‐
Otrębusy)

Harmonogram szkoły:
1. 20‐24 stycznia 2016 – Trening interpersonalny (Agnieszka Zarzycka, 40 h)
2. 5‐7 lutego 2016 – Podsumowanie procesu grupowego (Marta Henzler, 20 h)
3. 19‐21 lutego 2016 – Facylitacja pracy grupowej (Agnieszka Szelągowska, 20 h)
4. 18‐20 marca 2016 – Metodologia uczenia osób dorosłych (Rafał Świeżak, 20 h)
5. 6 kwietnia 2016 – Webinarium „Metody włączania osób z niepełnosprawnościami do szko‐
leń dla osób dorosłych w grupach mieszanych”
6. 22‐24 kwietnia 2016 – Badanie potrzeb i projektowanie programu szkoleniowego (Kata‐
rzyna Sekutowicz, 20 h)
7. 13‐15 maja 2016 – Prezentacje trenerskie, odkrywanie własnego stylu w pracy z grupą
(Maja Branka, 20 h)
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8. 10‐12 czerwca 2016 – Etiudy szkoleniowe (Agnieszka Szelągowska, 26 h)
9. 27 września 2016 – Webinarium: „Korzystanie z nowych technologii w procesie uczenia”
10. 30 września ‐ 1 października 2016 – Podsumowanie szkoły i plan rozwoju trenerskiego
(Agnieszka Szelągowska, 18 h)

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 se‐
sji szkoły uczestniczyło 8 osób. Podjęliśmy decyzję o ogłoszeniu rekrutacji uzupełniającej do trwającej
grupy. Nowe osoby miały dołączyć do szkoły od sesji w styczniu 2017 roku. Pomimo zgłoszeń i zainte‐
resowania udziałem w szkole nie udało się dobrać do grupy nowych uczestników.

9 osób
Superwizorka ‐ Jolanta
Woźnicka
Opiekunka procesów ‐ Małgorzata
Borowska

202 h
Miejsce szkoleń ‐ Warszawa
(Trening interpersonalny ‐ Wilga)

Harmonogram szkoły w 2016 roku:
1. 8‐12 listopada 2016 – Trening interpersonalny (Agnieszka Zarzycka, 40 h)
2. 2‐4 grudnia 2016 – Proces grupowy jako narzędzie edukacji dorosłych (Monika Hausman‐
Pniewska, 24 h)

2. Szkoła trenerska dla STOP‐KLATKI
Zlecenie realizowane w ramach działalności gospodarczej.

Program szkoły był dedykowany osobom posiadającym unikalne kompetencje specjalistyczne, oso‐
bom, które upowszechniają dramę szkoląc innych. Celem szkoły było nabycie lub doskonalenie przez
uczestniczki wiedzy i umiejętności potrzebnych do przeprowadzenia efektywnego szkolenia.

13 osób
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Harmonogram szkoły:
1. 17‐21 kwietnia 2016 ‐ Trening interpersonalny (Barbara Chruślicka, 40 h)
2. 7‐9 maja 2016 ‐ Proces i dynamika szkoleń (Barbara Chruślicka, 17 h)
3. 23‐25 czerwca 2016 ‐ Facylitacja i sytuacje trudne (Katarzyna Czayka‐Chełmińska, 21 h)
4. 20‐22 sierpnia 2016 ‐ Metodyka uczenia dorosłych (Agnieszka Szelągowska, 21 h)
5. 4‐6 września 2016 ‐ Projektowanie szkolenia (Lidia Kuczmierowska, 21 h)
6. 17‐18 września 2016 ‐ Komunikacja interpersonalna (Barbara Chruślicka, 16 h)

3. E‐process in e‐learning

Projekt współfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.
http://stowarzyszeniestop.pl/projekty/e‐process/

Projekt „E‐process in e‐learning” realizowany był w ramach programu ERASMUS+ KA2 Edukacja doro‐
słych. Termin realizacji: grudzień 2014 ‐ październik 2016.
Projekt łączył 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:


badaliśmy jak uczymy z wykorzystaniem e‐learningu w Polsce, na Łotwie, w Niemczech
i w Belgii



uczyliśmy się od partnerów narzędzi i metod e‐learningu, włączaliśmy zasady uczenia przez
doświadczenie i metody aktywne do szkoleń e‐learningowych



tworzyliśmy 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



napisaliśmy manual dla trenerów i trenerek – POBIERZ: Trenerskie ICT. Podręcznik dla pro‐
wadzących szkolenia dla osób dorosłych



przygotowaliśmy stronę z użytecznymi Otwartymi Zasobami Edukacji dla trenerów i trenerek
– ZOBACZ: Trainer box

W 2016 roku odbyło się jedno szkolenie dla trenerów organizowane przez belgijskiego partnera oraz
działania upowszechniające – dwa warsztaty oraz konferencja #TrenerskieICT.

7‐13 lutego 2016 – Training of Trainers (Mol, Belgia)
Spotkanie organizowane przez Nieuwe Media School. Wzięło w nim udział 5 osób ze Stowarzyszenia
STOP. Na szkoleniu uczyliśmy się o blended learningu, narzędziach, które można wykorzystać w pracy
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trenerskiej w sali szkoleniowej i poza nią, analizowaliśmy 10 zasad tworzenia szkoleń nastawionych
na kształtowanie kompetencji.

1 lipca 2016 – Konferencja #TrenerskieICT (Warszawa)
W konferencji #TrenerskieICT – czyli pigułki wiedzy z ICT dla trenerów i trenerek uczestniczyły 64
osoby. Uczestnictwo było bezpłatne. Podczas spotkania omówiliśmy działania związane z projektem
oraz przedstawiliśmy wypracowane rezultaty. Konferencję rozpoczęliśmy od poruszenia zagadnienia
„przyjaznego podejścia” do nowych technologii i e‐learningu, następnie odbył się panel dyskusyjny
z zaproszonymi ekspertami pt. „Jak nowe technologie zmieniają szkolenia i sposób uczenia się?”.
W trakcie konferencji zorganizowaliśmy 4 warsztaty:
1. Ogólnodostępne narzędzia ICT w szkoleniach (prowadząca: Anna Czernicka‐Szpakowska)
2. Edugame – jak tworzyć gry wspierające zmianę (prowadzący: Marcin Mitzner)
3. Otwarte Zasoby Edukacyjne (prowadzący: Kamil Śliwowski)
4. Więcej niż e‐learning (prowadząca: Lidia Kuczmierowska)

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/

Projektu „STOP na arenie międzynarodowej i w świecie wirtualnym” dotyczył mobilności kadry edu‐
kacji dorosłych i realizowany był w ramach programu Erasmus+ od czerwca 2015 do maja 2016. Pro‐
jekt dał możliwość nawiązania kontaktów z organizacjami trenerskimi z innych krajów – szczególnie
z organizacjami szkolącymi trenerów organizacji pozarządowych – oraz umożliwił zdobycie doświad‐
czenie w prowadzeniu szkoleń dla grup międzynarodowych.
W ramach projektów zrealizowaliśmy 14 mobilności. Szkolenia i konferencje, w których uczestniczyli
nasi członkowie i członkinie:
1. 2‐6 listopada 2015 – Intercultural Competences (Grecja) – 1 osoba
2. 22‐26 lutego 2016 – ICT in education (Grecja) – 2 osoby
3. 5‐7 kwietnia – Learning in Later Life – Theory, Policy and Practice (Wielka Brytania) – 2 osoby
4. 10‐15 kwietnia 2016 – Learning in later life provaiding an intergenerational context (Cypr) –
4 osoby
5. 18‐22 kwietnia 2016 – Gender Mainstreaming (Włochy) – 3 osoby
6. 23‐27 maja 2016 – European Qualification Framework and ECVET (Grecja) – 2 osoby
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5. Szkolenia dla Federacji Polskich Banków Żywności
Zlecenie realizowane w ramach działalności gospodarczej.

Wspólnie z Fundacją Szkoła Liderów w czerwcu 2016 roku złożyliśmy ofertę na organizację szkoleń
dotyczących umiejętności trenerskich dla edukatorów Federacji Polskich Banków Żywności. Zorgani‐
zowaliśmy dwa szkolenia w Warszawie w terminach: 20‐21 października i 12‐13 grudnia 2016.

6. Szkolenie dla Fundacji ForTeS we współpracy z Towarzystwem Amicus
25‐29 lipca 2016 ‐ szkolenie (realizowane w partnerstwie z Towarzystwem Amicus) dla grupy wło‐
skich trenerów (Fundacji ForTeS) dot. metod aktywnych w szkoleniach
29 lipca 2016 ‐ realizacja Festiwalu Trenerskiego ‐ krótkich prezentacji metod szkoleniowych przez
włoskich i polskich trenerów (członków STOP).
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V. Kalendarium wydarzeń w 2016 roku
STYCZEŃ

20 stycznia ‐ zebranie Zarządu STOP
20‐24 stycznia ‐ Trening interpersonalny (18 Szkoła)
5‐7 lutego ‐ Podsumowanie procesu grupowego (18 Szkoła)
8‐13 lutego ‐ szkolenie dla trenerów w Belgii (Erasmus+ KA2)

LUTY

19‐21 lutego ‐ Facylitacja pracy grupowej (18 Szkoła)
22‐26 lutego ‐ szkolenie "ICT in education" w Grecji (Erasmus+ KA1)
29 lutego ‐ spotkanie na temat fundraising
4‐5 marca ‐ szkolenie „Digital storytelling”
18‐20 marca ‐ Metodologia uczenia osób dorosłych (18 Szkoła)

MARZEC

21 marca ‐ zebranie Zarządu STOP
31 marca ‐ warsztat „No PHONE – No FUN! Facylitacja warsztatu z użyciem telefonu uczest‐
nika”

KWIECIEŃ

5 kwietnia (g. 14‐17) ‐ miniwarsztat „Symbaloo, YouTube i Facebook – przestrzeń w procesie
nauczania/ uczenia się”
5‐7 kwietnia ‐ Konferencja „Learning in Later Life ‐ Theory, Policy and Practice” w Wielkiej
Brytanii (Erasmus+ KA1)
6 kwietnia ‐ Webinarium „Metody włączania osób z niepełnosprawnościami do szkoleń…”
(18 Szkoła)
10‐15 kwietnia ‐ szkolenie „Learning in later life provaiding an intergenerational context”
na Cyprze (Erasmus+ KA1)
17‐21 kwietnia ‐ Trening interpersonalny (STOP‐KLATKA)
18‐22 kwietnia ‐ szkolenie „Gender Mainstreaming” we Włoszech (Erasmus+ KA1)
22‐24 kwietnia ‐ Badanie potrzeb i projektowanie programu szkoleniowego (18 Szkoła)
6 maja ‐ warsztat z Action Learning
7‐9 maja ‐ Proces i dynamika szkoleń (STOP‐KLATKA)
9 maja ‐ warsztat „Moodle nie jest trudne”
11 maja ‐ warsztat „Kompetencyjny Matrix”

MAJ

12 maja ‐ warsztat „Komunikacja a relacje – rozwojowe spotkanie dramowe”
12 maja ‐ spotkanie komisji certyfikacyjnej
13‐15 maja ‐ Prezentacje trenerskie, odkrywanie własnego stylu w pracy z grupą (18 Szkoła)
23‐27 maja ‐ szkolenie "European Qualification Framework and ECVET" w Grecji (Erasmus+
KA1)
4 czerwca ‐ Walne Zgromadzenie
10‐12 czerwca ‐ Etiudy szkoleniowe (18 Szkoła)

CZERWIEC

13 czerwca ‐ zebranie Zarządu STOP
17‐18 czerwca ‐ trening zadaniowy 18 Szkoły Trenerskiej
23‐25 czerwca ‐ Facylitacja i sytuacje trudne (STOP‐KLATKA)

LIPIEC

1 lipca ‐ konferencja #TrenerskieICT podsumowująca projekt „E‐process in e‐learning” (Era‐
smus+ KA2)
6 lipca ‐ zebranie Zarządu STOP
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25‐29 lipca ‐ szkolenie Aktywne Metody Edukacji dla Włochów + Festiwal Trenerski (29.07)

SIERPIEŃ

20‐22 sierpnia ‐ Metodyka uczenia dorosłych (STOP‐KLATKA)
2 września ‐ zebranie Zarządu STOP
4‐6 września ‐ Projektowanie szkolenia (STOP‐KLATKA)
17 września ‐ Majówka STOP

WRZESIEŃ

17‐18 września ‐ Komunikacja interpersonalna (STOP‐KLATKA)
27 września ‐ Webinarium: „Korzystanie z nowych technologii w procesie uczenia” (18 Szkoła)
30 września – 1 października 2016 – Podsumowanie szkoły i plan rozwoju trenerskiego (18
Szkoła)

PAŹDZIERNIK
LISTOPAD

20‐21 października – szkolenie dla edukatorów Federacji Polskich Banków Żywności
22 października – szkolenia w ramach „Nocy szkoleń”
8‐12 listopada ‐ Trening interpersonalny (19 Szkoła)
2‐4 grudnia ‐ Proces grupowy jako narzędzie edukacji dorosłych (19 Szkoła)

GRUDZIEŃ

5 grudnia ‐ zebranie Zarządu STOP
12‐13 grudnia ‐ szkolenie dla edukatorów Federacji Polskich Banków Żywności

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