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1. Organizacja
Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
ul. Nowolipki 9 B, 00‐151 Warszawa
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
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

Zarząd
do 16.06.2018

od 16.06.2018

Daria Sowińska‐Milewska – prezeska
Monika Hausman‐Pniewska – wiceprezeska
Marcin Grudzień – skarbnik

Agnieszka Borek – prezeska
Marcin Grudzień – wiceprezes
Marta Sykut – skarbniczka

Katarzyna Lipka‐Szostak – członkini zarządu
Łucja Kornaszewska‐Antoniuk – członkini
zarządu

Monika Hausman‐Pniewska – członkini zarządu
Anna Huminiak – członkini zarządu

Zebrania zarządu w 2018 roku: 12 lutego, 10 marca, 17 kwietnia, 12 maja, 26 maja, 22 czerwca,
20 lipca, 7 września, 2 października, 9 listopada, 11 grudnia.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
do 16.06.2018

od 16.06.2018

Jarosław Greser – przewodniczący

Daria Sowińska‐Milewska – przewodnicząca

Agnieszka Borek – sekretarz

Jarosław Greser – sekretarz

Katarzyna Gorzędowska ‐ członkini zwyczajna
komisji

Anna Żelazowska‐Kosiorek – członkini zwyczajna
komisji
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Rada Superwizorów i Komisja certyfikacyjna
Rada Superwizorów

Komisja certyfikacyjna

Jacek Jakubowski

Marta Henzler

Agnieszka Książek

Ewa Jasińska

Katarzyna Sekutowicz

Agnieszka Książek

Agnieszka Szelągowska

Jolanta Woźnicka

Agnieszka Zarzycka

Agnieszka Zarzycka

Lista superwizorów i superwizorek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maja Branka
Barbara Chruślicka
Katarzyna Czayka‐Chełmińska
Dariusz Fijołek
Bernadeta Grobelny
Monika Hausman‐Pniewska
Marta Henzler
Piotr Henzler
Jacek Jakubowski
Ewa Jasińska
Paweł Jordan

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Agnieszka Książek
Lidia Kuczmierowska
Katarzyna Sekutowicz
Barbara Szczerbińska
Agnieszka Szelągowska
Rafał Świeżak
Zbigniew Wejcman
Jolanta Woźnicka
Agata Teutsch
Agnieszka Zarzycka

Zespół – biuro Stowarzyszenia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Paulina Sierzputowska – kierownik biura
Agnieszka Olender – koordynatorka projektu (do 02.2018)
Katarzyna Fusiek – koordynatorka projektu (od 03.2018)
Aleksandra Stryjewska (księgowa ‐ Biuro Rachunkowe Nova Ewa Antosiewicz)
Daria Sowińska‐Milewska – projekty działalności gospodarczej (do 16.06.2018)
Katarzyna Lipka‐Szostak – projekty międzynarodowe (do 16.06.2018)
Agnieszka Borek – koordynatorka projektu (od 11.2018)
Karolina Chrzanowska – koordynatorka projektu (od 11.2018)

Współpracownicy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Monika Bełdowska – prowadząca w 20. Szkole Trenerskiej
Maja Branka – Superwizorka 20. i 21. Szkoły Trenerskiej
Ewa Gałka – doradczyni w projekcie
Ewa Jasińska – doradczyni w projekcie, prowadząca w 20. Szkole Trenerskiej
Agnieszka Książek – doradczyni w projekcie
Krzysztof Leończuk – doradca w projekcie
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Urszula Podurgiel – doradczyni w projekcie
Katarzyna Sekutowicz – prowadząca w 20. Szkole Trenerskiej
Marcin Sobaszek – doradca w projekcie
Łukasz Waszak – doradca w projekcie
Małgorzata Winiarek‐Kołucka – opiekunka procesów 20. Szkoły Trenerskiej (do 11.2018)
Joanna Zaremba – doradczyni w projekcie
Agnieszka Zarzycka – prowadząca w 20. Szkole Trenerskiej

Członkowie Stowarzyszenia
Liczba członków i członkiń (stan na 31.12.2018): 190 osób (134 członkiń i 56 członków)
W 2018 roku Zarząd odpowiednimi uchwałami:
●
●

przyjął 8 osób do grona członków i członkiń,
skreślił 3 osoby z listy członków i członkiń (z powodu osobistej rezygnacji z członkostwa)

Przychody stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich za 2018 rok wyniosły 19 140,00 zł.

Certyfikacja
W 2018 r. Komisja Certyfikacyjna STOP przyznała 3 nowe certyfikaty:
1. III stopnia dla Moniki Hausman‐Pniewskiej,
2. III stopnia dla Piotra Henzlera,
3. II stopnia dla Marcina Grudnia.
Podczas spotkań zdalnych odbywających się w terminach do 6 czerwca i 11 grudnia 2018 roku
przedłużono ważność 7 certyfikatów (II stopień –1, I stopień – 6). Na koniec 2018 roku było 84
trenerów i trenerek posiadających certyfikat jakości szkoleń STOP, co stanowi 44% członków i
członkiń Stowarzyszenia.
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2. Ważniejsze wydarzenia związane
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia
Walne Zgromadzenie członków i członkiń
16 czerwca 2018 ‐ w spotkaniu uczestniczyło 12 członków i członkiń Stowarzyszenia oraz kierownik
biura.
Sprawozdawczo‐wyborcze: sprawozdania z działalności przedstawił Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz
Rada Superwizorów i Komisja certyfikacyjna, dokonano wyboru członków Zarządu i Komisji
Rewizyjnej, zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe za 2017 rok, uchwalono wysokość
składki członkowskiej obowiązującej w 2019 roku.

Festiwal Trenerski
7 kwietnia 2018 – Festiwal Trenerski to wydarzenie pokazujące wysoką
jakość uczenia dorosłych w trzecim sektorze, ciekawe narzędzia oraz
trenerów i trenerki.
W wydarzeniu organizowanym w Centrum Kreatywności Targowa w
Warszawie uczestniczyło 77 osób. W ofercie Festiwalu było 12
miniwarsztatów (każdy po 1,5 godz., po cztery w trzech blokach
godzinowych) prowadzonych łącznie przez 14 trenerów i trenerek.
Warsztaty:
4. Geniusze też muszą zapracować na swój sukces, czyli jak wykorzystać nastawienie na wzrost,
w uczeniu innych (prowadzący: Agnieszka Borek, Bartłomiej Walczak)
5. Wprowadzenie do Action Learning (prowadzący: Tomasz Janiak)
6. JA – księżniczka, TY – rycerz (prowadząca: Anna Kazakow)
7. „Oj, to pewnie jest trudna grupa” – o swobodzie i zrównaniu płynącym z Participatory Video
(prowadzący: Łukasz Szewczyk)
8. Jak zbadać, że ludzie się czegoś nauczyli? – praktyczne narzędzie do oceny rozwoju
kluczowych kompetencji (prowadzący: Agnieszka Borek, Bartłomiej Walczak)
9. ABC trudnej sytuacji trenerskiej – refleksja superwizyjna (prowadząca: Maja Branka)
10. „Chodź, opowiem Ci bajkę” – metafora w pracy z osobami dorosłymi (prowadzące: Joanna
Frąckiewicz, Joanna Niekraszewicz)
11. Homo Ludens – o grach na poważnie (prowadzący: Marcin Mitzner)
12. Opowiedz sobie swoją historię, czyli jak wykorzystać storytelling w rozwoju zawodowym i
osobistym (prowadzące: Anna Żelazowska‐Kosiorek, Agnieszka Borek)
13. Zamiast scenek – wchodzenie w rolę (prowadząca: Małgorzata Winiarek‐Kołucka)
14. Fake news w pracy trenera, edukatora i nauczyciela (prowadzący: Marcin Grudzień, Maciej
Sopyło)
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15. Jak uczy się społeczność. Edukacja w działaniu (prowadząca: Monika Hausman‐Pniewska)

Badanie trenerów i trenerek – praca nad nowymi ofertami
W drugiej połowie 2018 roku zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o rozszerzeniu oferty
szkoleniowej dostępnej dla doświadczonych trenerów, którą można by było umieścić w Bazie Usług
Rozwojowych. Pierwszym krokiem było zbadanie potrzeb trenerów i trenerek, a raport z badania miał
być punktem wyjściowym do stworzenia ewentualnego programu.
Badanie przeprowadziła Agnieszka Zarzycka w październiku 2018. Ankieta została rozesłana drogą
elektroniczną do 282 osób, z czego odpowiedziało na nią 45 osób. Celem badania było określenie:
●

●
●

priorytetowych potrzeb związanych z własnym rozwojem zawodowym w grupie
zaawansowanych trenerów i trenerek; potrzeby te dotyczą konkretnych obszarów
merytorycznych związanych z aktywnością trenerską
sposobów pracy nad rozwojem kompetencji, które zaawansowani trenerzy i trenerki oceniają
jako najbardziej sprzyjające własnemu uczeniu się,
nakładów finansowych, jakie osoby są skłonne przeznaczyć na własny rozwój w skali roku.

Na grudniowym spotkaniu zarządu omówiono raport z badania i przedyskutowano kolejne kierunki
działań, stworzono listę możliwych tematów, nakreślono sposób podejścia do opracowania
programów.
W związku z potrzebą sporych nakładów finansowych do stworzenia dobrych ofert, na początku 2019
roku postanowiono, że wypracowanie tych ofert zostanie włączone do wniosku o dofinansowanie w
PROO.

FRU ‐ Festiwal Rozwoju i Umiejętności
17‐18 listopada 2018 ‐ Wydarzenie szkoleniowe „FRU – Festiwal Rozwoju i
Umiejętności” organizowane w Centrum Kreatywności Targowa w
Warszawie było okazją do wymiany doświadczeń, poznania ciekawych
osób, wzajemnej inspiracji, do rozwinięcia nowych umiejętności i zdobycia
wiedzy. Szkolenia prowadzone były przez absolwentów i absolwentki 20.
Szkoły Trenerskiej. W wydarzeniu wzięło udział 26 uczestników i uczestniczek.
Partnerem wydarzenia był Urząd m.st. Warszawy.
Szkolenia:
1. Partnerstwo i tutoring w edukacji (16 h) ‐ prowadzące: Agnieszka Buksińska i Katarzyna
Kostrzewska‐Wawer
2. Co po maturze? Jaką ścieżkę wybrać, by być w zgodzie z sobą i rynkiem pracy (16 h) ‐
prowadzące: Monika Mnich, Anna Muchnicka
3. Sport wolny od dyskryminacji. Jak tworzyć drużynę sportową w duchu równościowym? (8 h) ‐
prowadząca: Joanna Burzydło
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4. Podwórka, skwery, parki – w jaki sposób każdy z nas może wpływać na kształt przestrzeni
publicznej (8 h) ‐ prowadzący: Adam Kadenaci

Baza Usług Rozwojowych
W kwietniu 2018 przeszliśmy audyt zorganizowany przez DEKRA Certification Sp. z o.o. i otrzymaliśmy
certyfikat potwierdzający wdrożenie i realizację wymagań standardu SUS 2.0 ‐ Standard Usługi
Szkoleniowo‐Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Certyfikację przygotowały Daria
Sowińska‐Milewska i Paulina Sierzputowska. Otrzymanie ceryfikatu umożliwiło Stowarzyszeniu na
włączenie oferty usług szkoleniowych do Bazy Usług Rozwojowych z możliwością otrzymania
dofinansowania w ramach funduszy unijnych.
Nr rejestracyjny certyfikatu: DEKRA/SUS/000335

Byliśmy obecni
1. III Kongres Edukacji Pozaformalnej – 15‐16 lutego 2018
3. KEP organizowany był przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych. Pierwszy dzień kongresu miał
charakter ogólnopolski i koncentrował się na tematyce stanu sektora usług rozwojowych, jakość w
sektorze oraz omówiono system kwalifikacji w kontekście firm z sektora. Oprócz tego odbyło się
szesnaście prezentacji w ramach sesji równoległych. W spotkaniu uczestniczyły: Daria Sowińska‐
Milewska i Monika Hausman‐Pniewska.

2. VIA‐ME : Metody pracy z wartościami – 20 lutego 2018, Warszawa
Konferencja została zorganizowana przez Fundację Atalaya i kończyła międzynarodowy projekt
"Values in Action ‐ Methods Exchange", podczas którego cztery organizacje z różnych krajów
współpracowały w zakresie innowacyjnych metod nauczania. Celem konferencji było podzielenie się
metodami i technikami, które skutecznie aktywizują młodzież i rozwijają ich kluczowe kompetencje w
oparciu o pracę z wartościami. W konferencji uczestniczyła Paulina Sierzputowska.

3. Szkolenie „RODO w NGO” – 9 maja 2018, Warszawa
Szkolenie organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach projektu
„Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. W szkoleniu uczestniczyła Paulina
Sierzputowska.

4. Konferencja „Bilans Kapitału Ludzkiego” – 20 czerwca 2018, Warszawa
Konferencja prezentowała wyniki cyklicznego badania „Bilans Kapitału Ludzkiego”, które służy
monitorowaniu zasobów rynku pracy. W spotkaniu uczestniczyła Daria Sowińska‐Milewska.

5. Seminarium FRSE ‐ 9 listopada 2018
Seminarium organizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Edukacyjnego dotyczące
możliwości dofinansowania kadry edukacji dorosłych w ramach programów Erasmus+ Edukacja
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dorosłych i PO WER Edukacja dorosłych. W spotkaniu uczestniczyły Agnieszka Borek i Paulina
Sierzputowska.

6. III Forum Edukacji Dorosłych – 22 listopada 2018, Warszawa
Forum Edukacji Dorosłych to spotkanie w gronie ekspertów, praktyków i wszystkich zawodowo
związanych z edukacją dorosłych. Ponad 20 prelegentów podzieliło się w uczestnikami konferencji
swoją wiedzą i doświadczeniem. W 2018 roku skupiono się na edukacji dorosłych jako procesie.
Przeanalizowano każdy z jego etapów – od motywowania dorosłego do podjęcia aktywności
edukacyjnej, przez zbadanie jego potrzeb, po kreatywne zaprojektowanie szkolenia. Poświęcono
panel ewaluacji i sposobach wykorzystania jej wyników oraz temu jak promować działania
edukacyjne i budować wartościowe relacje z osobą uczącą się w różnych środowiskach (w
społeczności lokalnej, na uniwersytecie ludowym czy w miejscu pracy).
Forum organizowane było przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i działające w jej ramach
Krajowe Biuro EPALE. W spotkaniu uczestniczyła Paulina Sierzputowska.

7. Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich ‐ 17 grudnia 2018
Spotkanie dla organizacji pozarządowych z województwa mazowieckiego organizowane przez NIW.
W spotkaniu uczestniczyły Agnieszka Borek i Paulina Sierzputowska.

8. EPALE
W 2018 roku Monika Hausman‐Pniewska działała jako Ambasadorka EPALE ‐ Elektronicznej platformy
na rzecz uczenia się dorosłych w Europie, przygotowywała artykuły, brała udział w wydarzeniach
(m.in. w III Forum Edukacji Dorosłych).

ZŁOŻONE PROJEKTY/UDZIAŁ W PRZETARGACH W 2018 ROKU
W 2018 roku Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych aplikowało o środki publiczne
w następujących konkursach (osobami inicjującymi pisanie projektów były Daria Sowińska‐Milewska
i Katarzyna Lipka‐Szostak):
TERMIN
ZŁOŻENIA

PROGRAM

TYTUŁ

FORMA

Luty 2018

Erasmus+ KA1
Edukacja
dorosłych

Kompetentni trenerzy NGO
na europejskim rynku

STOP samodzielnie (projekt
realizowany)

Luty 2018

Erasmus+ KA2
Młodzież

Youth – an important
partner in social actions

STOP jako partner
międzynarodowego
konsorcjum

Luty 2018

RPWM 2.2.1

"Kompetencje i wiedza ‐
praktycznie" ‐ kształcenie
kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy

STOP jako partner
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oraz właściwych
postaw/umiejętności u
uczniów I LO im. Stefana
Żeromskiego w Ełku
Marzec 2018

Erasmus+ KA2
Edukacja
dorosłych

Education by the way

STOP jako lider
międzynarodowego
konsorcjum (projekt
realizowany)

Kwiecień 2018

Erasmus+ KA2
Młodzież

Storytelling to Develop Civic
Competences in Young
People

STOP jako partner
międzynarodowego
konsorcjum (projekt
realizowany)

Kwiecień 2018

Erasmus+ KA1
Młodzież

Art and Education for Social
Inclusion ‐ AESI

STOP jako partner (projekt
realizowany)

Kwiecień 2018

Erasmus+ KA1
Młodzież

Enhance Civic Competences
through Storytelling ‐
Stories4CCom

STOP jako partner (projekt
realizowany)

Maj 2018

Erasmus+ KA3

DiVol –Diversity through
Volunteering

STOP jako partner
międzynarodowego
konsorcjum

Wrzesień 2018

Złożenie oferty na
wybór partnera
realizującego z
Gminą projekt
POPC 3.1

Ja w internecie. Program
szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji
cyfrowych

STOP samodzielnie
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Projekty i przedsięwzięcia realizowane
w 2018 roku
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,
którym bliskie są wartości reprezentowane przez sektor obywatelski, społeczny.

20. edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2018)
W wyniku wspólnej pracy Prezeski Zarządu z Radą Superwizorów powstał
program szkoły łączący jakość naszych Szkół Trenerskich i podejście do pracy
w roli trenera/trenerki ze zmianami na rynku szkoleniowym i nowym
myśleniem o edukacji dorosłych, w tym włączenie elementów nowych
technologii, zaproszenie ekspertów. Rekrutację do szkoły ogłosiliśmy na
początku grudnia 2017 roku. Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń i
rozmowach kwalifikacyjnych grupa liczyła 10 osób.
SUPERWIZORKA: Maja Branka
OPIEKUNKA PROCESÓW: Małgorzata Winiarek‐Kołucka
LICZBA OSÓB: 10
LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH: 196
Harmonogram szkoły:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 stycznia – 4 lutego 2018 (40h) ‐ Trening interpersonalny
9‐10 marca 2018 (16h) ‐ Rozwój i proces zmiany na poziomie osobistym, organizacyjnym,
społecznym
13‐15 kwietnia 2018 (24h) ‐ Osoba prowadząca w roli facylitatora/ki – trening umiejętności
komunikacyjnych i facylitacyjnych
11‐13 maja 2018 (20h) ‐ Metodologia i metodyka uczenia dorosłych
8‐10 czerwca 2018 (24h) ‐ Osoba prowadząca w roli eksperckiej i coachingowej – trening
umiejętności prezentacyjnych; Uczenie się w erze cyfrowej
14 czerwca 2018 – webinarium „Andragogiczny niezbędnik trenera”
29‐30 czerwca 2018 (16h) ‐ Badanie potrzeb szkoleniowych i planowanie szkolenia
7‐8 września 2018 (16h) ‐ Projektowanie szkolenia i ewaluacja
28‐30 września 2018 (24h) ‐ Etiudy szkoleniowe – trening kompetencji trenerskich
19‐20 października 2018 (16h) ‐ Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju w Szkole
8 listopada 2018 – webinarium „Ewaluacja w procesie edukacji”
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●

17‐18 listopada 2018 – Trening zadaniowy ‐ „FRU – Festiwal Rozwoju i Umiejętności”
(prowadzenie szkolenia pod superwizją)

21. edycja Szkoły Trenerskiej STOP (2019)
Przygotowania do szkoły rozpoczęliśmy we wrześniu 2018 roku.
Superwizorką szkoły została Maja Branka, a opiekunem procesów
Łukasz Szewczyk. Na spotkaniu z Rada Superwizorów w październiku
2018 omówiono i zaakceptowano przedstawiony program.
Rekrutację do szkoły ogłosiliśmy na początku listopada 2018 roku. Pierwsze rozmowy odbyły się w
grudniu 2018 i były kontynuowane w styczniu 2019. Grupa liczy 12 osób, a pierwsza sesja odbyła się
w styczniu 2019.

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
W 2018 r. Stowarzyszenie kontynuowało projekt SIRES współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).
Realizując projekt, Stowarzyszenie opiera działania na dwóch aktywnościach – doradztwie oraz
szkoleniach w obszarze umiejętności miękkich oraz biznesowych. Działania realizowane są na rzecz
przedstawicieli instytucji i ciał doradczo‐konsultacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i
realizację polityk publicznych w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, w tym
przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju
Ekonomii Społecznej, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Komitetów
Monitorujących RPO ze wszystkich województw.
W 2018r. doradcy tematyczni STOP prowadzili doradztwo tematyczne przez 503h. Doradztwo
prowadzone było w większości województw, struktura zaangażowania godzinowego na
województwo przedstawia się następująco:
16. Województwo łódzkie: 26h
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17. Województwo śląskie: 24h
18. Województwo zachodniopomorskie: 97h
19. Województwo podlaskie: 41h
20. Województwo świętokrzyskie: 61h
21. Województwo małopolskie: 16h
22. Województwo kujawsko‐pomorskie: 20h
23. Województwo wielkopolskie: 48h
24. Województwo mazowieckie: 26h
25. Doradztwo ogólnopolskie i biznesowe: 144h
Zakres tematyczny doradztwa dotyczył m.in. takich zagadnień jak:
1. praca zespołów, proces grupowy, role grupowe,
2. zarządzanie konfliktem,
3. praca z grupami roboczymi ROPS,
4. autoprezentacja, wystąpienia publiczne, facylitacja spotkań
5. organizacja spotkań,
6. komunikacja i promocja ekonomii społecznej,
7. współpraca z biznesem i partnerami społecznymi, proces sieciowania
8. ABC ekonomii społecznej
9. moderacja i facylitacja spotkań makroregionalnych.
W 2018r. Stowarzyszenie zorganizowało 8 szkoleń z obszaru umiejętności miękkich skierowanych
przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, Regionalnych Komitetów Rozwoju
Ekonomii Społecznej, Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego oraz Komitetów
Monitorujących RPO ze wszystkich województw. W szkoleniach uczestniczyło łącznie 129 osób,
w tym 102 osoby z ROPS.
SZKOLENIA:
1. 18‐19.01.2018 (Kraków) ‐ Efektywne spotkanie, czyli sztuka wystąpień publicznych i
prowadzenia dyskusji/zebrań
2. 25‐26.01.2018 (Toruń) ‐ Efektywne spotkanie, czyli sztuka wystąpień publicznych i
prowadzenia dyskusji/zebrań
3. 22‐23.03.2018 (Warszawa) ‐ Efektywne spotkanie, czyli sztuka wystąpień publicznych i
prowadzenia dyskusji/zebrań
4. 24‐25.05.2018 (Wrocław) ‐ Sieciowanie w ekonomii społecznej
5. 4‐5.07.2018 (Łódź) ‐ Sieciowanie w ekonomii społecznej
6. 19‐20.11.2018 (Kołobrzeg) ‐ Budowanie skutecznego zespołu ROPS
7. 9‐10.08.2018 (Kraków) ‐ Budowanie skutecznego zespołu ROPS
8. 18‐19.10.2018 (Wągrowiec) ‐ Budowanie skutecznego zespołu ROPS
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Kompetentni trenerzy NGO na europejskim rynku
Projekt realizowany w ramach projektu
Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej
edukacji dorosłych realizowanego ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ sektor Edukacja
dorosłych.
Okres realizacji: 1.09.2018‐31.12.2019
Realizacja projektu umożliwi podniesienie jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie kompetencji
naszych członków i członkiń oraz polepszenie współpracy międzynarodowej.
Cele projektu (zgodnie z Europejskim Planem Rozwoju):
1. PODNOSZENIE KOMPETENCJI TRENERÓW I TRENEREK – członków i członkiń Stowarzyszenia
w konkretnych obszarach zainteresowań związanych ze zmianą społeczną. Udział w projekcie
pozwoli naszym trenerom i trenerkom na wymianę doświadczeń z trenerami i trenerkami
europejskimi, nawiązywanie z nimi kontaktów, rozwój warsztatu trenerskiego oraz
podniesienie kompetencji w obszarach, które wiążą się z efektywnym wspieraniem zmiany
społecznej, budową społeczeństwa obywatelskiego, dbałością o osoby wykluczone. Służyć
będą temu kursy zagraniczne (13 mobilności w ramach 7 kursów).
2. WZMOCNIENIE EKSPERCKIEJ POZYCJI STOWARZYSZENIA ‐ inspiracją do efektywnych działań
na rzecz edukacji pozaformalnej dorosłych oraz sposobu działania dużej organizacji
członkowskiej będzie wyjazd edukacyjny w ramach job shadowing do European Association
for the Education of Adults ‐ EAEA, której jesteśmy członkiem od czerwca 2017 roku.
3. UMIĘDZYNARODOWIENIE OFERTY STOWARZYSZENIA ‐ chcemy, aby nasi trenerzy i trenerki
zdobyli doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla zagranicznych uczestników i wykorzystali
je przy budowaniu zespołu trenerskiego Stowarzyszenia oferującego swoje usługi na rynku
europejskim. W ramach teaching assignment odbędzie się 7 mobilności.
Działania w 2018 roku:
●
●

Game‐based learning (Grecja, 19‐23 listopada 2018) – 2 osoby
ICT skills for Educators (Włochy, 3‐7 grudnia 2018) – 2 osoby

Education by the way

Okres realizacji: 10.2018 – 10.2020
Założeniem projektu jest stworzenie i rozpowszechnianie nowych form nieformalnej edukacji osób
dorosłych, w szczególności edukacji włączającą skierowanej do osób o niskich kompetencjach.
Wyzwania związane ze zdobywaniem nowej wiedzy i rozpowszechniania kompetencji (w atrakcyjnych
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formach) stanowią obecnie przedmiot międzynarodowego zainteresowania i są jednym z
najważniejszych horyzontalnych celów i priorytetów edukacji dorosłych w programie Erasmus +.
Celem projektu jest poszerzenie i rozwijanie kompetencji trenerów i
edukatorów uczących osoby dorosłe, głównie w obszarze nauczania
dorosłych o niskich kwalifikacjach. Mimo tego, że bezpośrednią grupą
odbiorców są edukatorzy wpływ projektu będzie dotyczył przede
wszystkim dorosłych o niskich kwalifikacjach.

Konsorcjum projektu:
●
●
●
●
●

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych – STOP (NGO Trainers’ Association) –
Polska, lider
Kansanvalistusseura – KVS (The Finnish Lifelong Learning Foundation) – Finlandia
Asociace odborníků v andragogice ČR, z. s. – AOA CR (The Association of Czech Experts in
Andragogy) – Czechy
The European Association for the Education of Adults – EAEA – Belgia
Replay Network – Włochy

19 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie (online) koordynatorów projektu. Kick‐off
meeting odbył się w styczniu 2019 w Krakowie.

Nasz wspólny świat – edukacja globalna dzieci
Projekt współfinansowany w ramach programu
polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa
Spraw Zagranicznych RP
Okres realizacji: 11.2018 – 12.2019 (Mazowsze)
Projekt realizuje Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych na terenie Mazowsza i w Gminie Świdnica.
Projekt na Mazowszu obejmuje cykl czterech 18‐godzinnych szkoleń wraz z 1‐dniowym warsztatem
ewaluacyjnym dla 2 nauczycieli/ek z 8 przedszkoli lub szkół podstawowych z Mazowsza. Szkolenia
obywają się w Warszawie.
Komponentem szkoleń będą przygotowania do realizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w
przedszkolach i szkołach, który jako nierozłączny element projektu powinien być zrealizowany w
każdej placówce w listopadzie 2019.
Działania realizowane w 2018 roku:
1. Szkolenie „Treści i etyka edukacji globalnej”
2. Szkolenie „Warsztat kompetencji horyzontalnych”
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Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie
rozwoju kompetencji cyfrowych
Projekt współfinansowany w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
Okres realizacji: 11.2018‐07.2019
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób dorosłych, ich bezpieczeństwa w
internecie i pozycji na rynku pracy. Projekt realizuje Gmina Jabłonna w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych. Bezpłatne szkolenia są skierowane do
dorosłych mieszkańców (powyżej 25 lat) Gminy Jabłonna (w pierwszej kolejności) oraz mieszkańców
województwa mazowieckiego. W ramach projektu zaplanowano szkolenia z tematyki:
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzic w internecie
Moje finanse i transakcje w sieci
Działam w sieciach społecznościowych
Kultura w sieci
Mój biznes w sieci

W 2018 roku przeprowadzono działania przygotowawcze do realizacji szkoleń, wybór koordynatora i
instruktorów.

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,
konsultantów 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 rozwój sektora obywatelskiego nadal
napotyka na wiele wyzwań, szczególnie związanych z brakiem zasobów 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, Słowacji,
Węgier, Polski, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Armenii i Gruzji.
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Działania w 2018 roku:
20‐26 maja 2018 roku odbyło się drugie szkolenie w Czechach „Advanced TOT School”, w którym
uczestniczyły dwie członkinie Stowarzyszenia: Monika Bartosiewicz‐Niziołek i Marta Sykut.

Szkolenia i warsztaty (Warszawa)
1. 20‐22 marca 2018 – szkolenie „Facylitacja włączająca” (prowadzenie: Małgorzata Borowska)
2. 25 maja 2018 – warsztat pracy z metaforą „Przeczytać, przeżyć – i co dalej?” (prowadzenie:
Joanna Frąckiewicz, Joanna Niekraszewicz)
3. 15 września 2018 ‐ warsztat rozwojowy „Jakie nosisz okulary?” (prowadzenie: Marta Sykut)

Inne - zainicjowane w 2018
1. Zaangażowanie członków w planowanie kolejnych projektów ‐ podjęto decyzję o
zaproszeniu członków do planowania kolejnych projektów. Zaplanowano i ogłoszono
spotkanie z członkami dnia 14 listopada 2018 g. 17.30. Plany: Zapytanie członków i członkiń
jakie widzą w projektach/działaniach korzyści dla STOPu, dla siebie i dla innych grup; zebranie
pomysłów, dyskusja, burza mózgów, Word Cafe. Z powodu małej liczby zgłoszeń i zgłoszenia
nagłej nieobecności dwóch członków zarządu spotkanie zostało odwołane.
Działania angażujące członków są kontynuowane w 2019, m.in. poprzez wysłanie informacji i
zaproszeń do grup roboczych pracujących nad projektami.
2. Stowarzyszenie zaproponowało 4 oferty szkoleń prowadzonych po angielsku, w których
można wziąć udział w ramach mobilności Erasmus+: Difficult situations in trainers practice as
an opportunity for growth and development, Designing change at the organisational level,
Designing long educational cycle, How to teach in a digital context? Digital skills for teachers
in adult education.
Warszawa, 31 marca 2019
ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

Agnieszka Borek – prezeska /‐/
Marcin Grudzień – wiceprezes /‐/
Marta Sykut – skarbniczka /‐/
Monika Hausman‐Pniewska – członkini Zarządu /‐/
Anna Huminiak – członkini Zarządu /‐/
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