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INFORMACJE OGÓLNE
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

BIURO STOWARZYSZENIA
Biuro Stowarzyszenia mieści się na Muranowie, przy ul. Nowolipki 9B w lokalu należącym
do Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, gdzie razem z Fundacją Cinemania
(organizatorem Kina w Trampkach) i Polską Ligą Walki z Rakiem dzielimy się wspólną
przestrzenią.
Stały zespół biura to trzy osoby: pełniąca od kwietnia 2019 r. obowiązki Dyrektora
(wcześniej Kierownika biura) Paulina Sierzputowska, Katarzyna Fusiek –
koordynatorka projektu oraz Aleksandra Stryjewska – księgowa. Dodatkowo przy
projektach pracują osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umową o współpracy.

ZARZĄD
Od października 2019 zarząd pracował w składzie: Agnieszka Borek – prezeska, Marta
Sykut – wiceprezeska, Grzegorz Idziak – skarbnik (od 12.2019 wiceprezes), Łukasz
Szewczyk – członek zarządu i Monika Hausman-Pniewska – członkini zarządu. W
związku z rezygnacją z pełnienia funkcji dwóch osób, zarząd dokooptował w
październiku na ich miejsce nowe osoby. Od grudnia 2019 roku, po zmianach statutu
w składzie zarządu są dwie osoby pełniące funkcje wiceprezesa oraz została skreślona
funkcja skarbnika.
W 2019 roku zarząd zorganizował osiem formalnych spotkań: 10 stycznia, 19 lutego,
12 kwietnia, 31 lipca, 5 września, 10 października, 21 listopada i 6 grudnia. Dodatkowo
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członkowie zarządu i dyrektorka mają stały kontakt poprzez wspólną grupę na
komunikatorze, który pozwala na reagowanie w sytuacjach wymagających szybkich
decyzji. W grudniu 2019 roku Dyrektorka została Pełnomocnikiem Zarządu aby
usprawnić formalne funkcjonowanie biura.
Podczas spotkań zarząd m.in.:
●

omawiał na bieżąco działania biura z Dyrektorką, sytuację w projektach i działania
w Szkole Trenerskiej,

●

przygotowywał się do Walnych, w tym do zmian w statucie STOP, zmiany nazwy
oraz do udziału zdalnego w Walnym (w tym Regulamin zdalnego uczestnictwa),

●

dyskutował możliwość udziału w nowych projektach i pisanie wniosków
(i związany z tym podział zadań),

●

omawiał kwestie dotyczące członkostwa i możliwości większego zaangażowania
osób w działania STOP oraz zwiększenie oferty dla członków,

●

przygotował i przeprowadził badanie członków i członkiń STOP (jesienią 2019)

●

omawiał sytuację dotyczącą Rady Superwizorów,

●

brał udział w przygotowaniach kolejnej rekrutacji do Szkoły Trenerskiej.

W 2019 roku zarząd przepracował podczas spotkań i pomiędzy nimi łącznie około
580 godzin.
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LUDZIE
ZARZĄD
Agnieszka Borek – PREZESKA
Marta Sykut - CZŁONKINI, WICEPREZESKA (od 12.2020)
Grzegorz Idziak (od 10.2019) - SKARBNIK, WICEPREZES (od
12.2020)
Łukasz Szewczyk (od 10.2019) – CZŁONEK
Monika Hausman-Pniewska – CZŁONKINI
Marcin Grudzień (do 10.2019) – WICEPREZES
Anna Huminiak (do 10.2019) – CZŁONKINI
KOMISJA REWIZYJNA
Daria Sowińska-Milewska
Anna Żelazowska-Kosiorek
Jarosław Greser

KOMISJA CERTYFIKACYJNA
Marta Henzler
Ewa Jasińska
Agnieszka Książek
Jolanta Woźnicka
Agnieszka Zarzycka

ZESPÓŁ PROJEKTÓW KRAJOWYCH
Ewa Jasińska - doradczyni w projekcie SIRES
Agnieszka Książek - doradczyni w projekcie SIRES
Krzysztof Leończuk - doradca w projekcie SIRES
Urszula Podurgiel - doradczyni w projekcie SIRES
Marcin Sobaszek - doradca w projekcie SIRES
Daria Sowińska-Milewska – redaktor merytoryczna
(SIRES)
Łukasz Waszak – doradca w projekcie SIRES
Joanna Zaremba – doradczyni w projekcie SIRES
Zdzisław Bziuk - trener „Ja w internecie” (do 06.2019)
Marcin Grudzień – trener „Ja w internecie” (do
06.2019)
Małgorzata Owczarczyk - trenerka „Ja w internecie”
(do 06.2019)
Maciej Sopyło - trener „Ja w internecie” (do 06.2019)

BIURO
Paulina Sierzputowska - dyrektorka
Katarzyna Fusiek – koordynatorka projektu
Aleksandra Stryjewska - księgowa (Biuro
Rachunkowe Nova Ewa Antosiewicz)
Karolina Chrzanowska – koordynatorka
projektu (do 02.2019)

RADA SUPERWIZORÓW
Jacek Jakubowski
Agnieszka Książek
Katarzyna Sekutowicz (do 12.2019)
Agnieszka Szelągowska
Agnieszka Zarzycka
KADRA SZKÓŁ TRENERSKICH
Maja Branka - Superwizorka i trenerka 21ST
Łukasz Szewczyk - opiekun procesów 21ST
Małgorzata Winiarek-Kołucka – trenerka 21ST
Katarzyna Sekutowicz – trenerka 21ST
Agnieszka Szelągowska - trenerka 21ST
Agnieszka Zarzycka - trenerka 21ST,
Superwizorka 22ST
ZESPÓŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Paulina Sierzputowska – koordynatorka projektów
Agnieszka Borek –ekspertka merytoryczna projektów
Erasmus+ KA2: EDU-BTW, StoryDeC i DiverPass
Monika Bartosiewicz-Niziołek - projekt EDU-BTW
Marcin Sobaszek - projekt EDU-BTW
Łukasz Szewczyk – projekt EDU-BTW
Małgorzata Winiarek-Kołucka – projekty EDU-BTW i
StoryDeC
Joanna Zaremba – projekt EDU-BTW
Anna Żelazowska-Kosiorek – projekt StoryDeC

OSOBY DZIAŁAJĄCE W GRUPACH ROBOCZYCH DO SKŁADANIA WNIOSKÓW I OFERT (praca pro bono)
Agnieszka Borek, Maja Branka, Aleksandra Daszkowska-Kamińska, Marcin Grudzień, Dariusz Kurcman,
Katarzyna Morawska, Marta Sykut, Agnieszka Zarzycka, Paulina Sierzputowska, Katarzyna Fusiek
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CZŁONKOSTWO
CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE
Na koniec 2019 roku w Stowarzyszeniu było 186 członków i członkiń. Zarząd przyjął 5
nowych osób, a z członkostwa zrezygnowało 9 osób. Przychody Stowarzyszenia z tytułu
wpłaty składek członkowskich w 2019 roku wyniosły 23 665,00 zł.

CERTYFIKACJA
Certyfikaty jakości szkoleń dostępne są dla członków i członkiń STOP. Komisja
certyfikacyjna przyznała jeden certyfikat pierwszego stopnia oraz przedłużyła osiem
certyfikatów jakości szkoleń STOP. Na koniec 2019 roku 84 osoby posiadały ważny
certyfikat STOP. Szacowany czas pracy pro bono komisji w 2019 roku: około 90 godz.

WALNE ZGROMADZENIE
W 2019 roku odbyły się dwa spotkania członków i członkiń. 8 czerwca 2019 roku odbyło
się Walne sprawozdawcze, na którym złożono sprawozdania z działalności w 2018 roku
oraz odbyła się dyskusja:
●

nad zmianami w Statucie Stowarzyszenia, których celem ma być: transmisja
z Walnego Zgromadzenia na żywo, możliwość głosowania online

●

nad priorytetami działań Stowarzyszenia, w tym działania na rzecz członków
i działania na zewnątrz.

W spotkaniu uczestniczyło 13 członków i członkiń oraz Dyrektorka.
PROTOKÓŁ: WALNE – 06.2019
7 grudnia 2019 odbyło się Walne poświęcone zmianom w statucie STOP. Na Walnym
zarząd przedstawił bieżącą aktywność STOP oraz propozycje dotyczące:
●

zmiany nazwy Stowarzyszenia - odbyła się dyskusja nad zmianą nazwy i Walne
zarekomendowało dalsze dyskusje i spotkanie strategicznego

●

zmian w Statucie Stowarzyszenia - wprowadzono do statutu możliwość
uczestnictwa online, skład zarządu ustalono na od 5 do 7 osób, dodano
dodatkowy cel do działalności STOP (§ 8 pkt 19)

●

zaprezentowano Regulamin uczestnictwa online w Walnym Zgromadzeniu

W spotkaniu uczestniczyło 11 członków i członkiń oraz Dyrektorka.
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PROTOKÓŁ: WALNE – 12.2019

BADANIE CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ
Badanie przeprowadziliśmy jesienią 2019 roku i wzięło w nim udział 46 osób. Miało ono
na celu sprawdzenie jakie korzyści widzą członkowie i członkinie z uczestnictwa, czego
potrzebują, jak oceniają system certyfikacji, dla jakich grup obecnie prowadzą szkolenia
i jakie mają zdanie odnośnie planowanych zmian w statucie: wprowadzenia uczestnictwa
zdalnego i zmiany nazwy Stowarzyszenia.

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

|

7

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE –
SZKOLENIA I WARSZTATY
STOP jako organizacja zrzeszająca osoby pracujące w obszarze edukacji dorosłych i
działające na rzecz zmiany społecznej prowadzi działania wspierające trenerów i trenerki
w ich rozwoju, pomagające w zdobyciu i rozwoju umiejętności oraz promujące trendy
edukacyjne.
Od kilku lat organizujemy wydarzenia szkoleniowe, które umożliwiają trenerkom i
trenerom pokazanie ciekawych narzędzi i metod pracy z osobami dorosłymi, a osobom
uczestniczącym zdobycie nowej wiedzy i doświadczenia. Łączymy te działania z
warsztatami upowszechniającymi szkolenia zagraniczne.
W 2019 roku zorganizowaliśmy FESTIWAL TRENERSKI, MINI-FESTIWAL TRENERSKI oraz
FESTIWAL ROZWOJU I UMIEJĘTNOŚCI II oraz całodniowe szkolenie TEATR OBRAZU
ŹRÓDŁEM WYRAZU.

FESTIWAL TRENERSKI
8 czerwca 2019 w Warszawie zorganizowaliśmy drugą edycję festiwalu, czyli wydarzenia
szkoleniowego, podczas którego odbywa się kilka około 2-godzinnych warsztatów, często
w kilku panelach godzinowych. Podczas tej edycji odbyło się 8 spotkań, w których wzięło
udział łącznie ponad 40 osób:
1. Jak uczyć grami? (prowadzący: Marcin Mitzner)
2. Doceń i buduj na tym (prowadząca: Monika Bełdowska)
3. Jeśli jesteś najmądrzejszą osobą w pokoju to znaczy, że jesteś w złym pokoju czyli
o uczeniu się w życiu trenerskim – o platformie EPALE i innych inspiracjach
(prowadząca: Daria Sowińska-Milewska)
4. Krótkie formy szkoleniowe stosowane w Theatre of the Oppressed (prowadzący:
Krzysztof Leończuk)
5. Wejdźcie do gry (prowadzący: Grzegorz Idziak)
6. Nie daj się zaskoczyć, czyli trudne sytuacje w pracy trenerskiej (prowadząca: Edyta
Gleich) – ODWOŁANE
7. Storytelling improwizowany (prowadząca: Marta Sykut)
8. Trenerskie ICT dla cyberemigrantów i cyberemigrantek (prowadzące: Agnieszka
Borek i Ewa Chromniak)
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MINI-FESTIWAL TRENERSKI
Spotkanie odbyło się 12 października 2019r. w Warsztacie Warszawskim w ramach „Dni
uczenia się dorosłych”, inicjatywy promującej uczenie się przez całe życie. Podczas minifestiwalu odbyły się dwa warsztaty, w których łącznie uczestniczyło 28 osób:
1. Storytelling jako forma budowania relacji z odbiorcami (prowadzące: Anna
Pawłowska, Olga Wieczorek-Trzeciak)
2. Nie daj się zaskoczyć, czyli trudne sytuacje w pracy trenerskiej (prowadząca: Edyta
Gleich)

FESTIWAL ROZWOJU I UMIEJĘTNOŚCI II
Wydarzenie szkoleniowe organizowane od 28 listopada do 1 grudnia 2019r., które było
treningiem zadaniowym 21. Szkoły Trenerskiej. Szkolenia przygotowane i prowadzone
były przez absolwentów i absolwentki Szkoły. Łącznie w szkoleniach wzięło udział ponad
65 osób.
1. 28-29 listopada - Aktywność nie idzie spać na emeryturze (prowadzące: Angela
Zielińska, Katarzyna Parzuchowska, miejsce: Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej)
2. 29 listopada - Animacja kultury w terenie. Od czego zacząć? (prowadząca:
Katarzyna Pągowska, miejsce: STOP)
3. 30 listopada – Dobre życie w zabieganym świecie – czyli jak dbać o swoją
energię osobistą (prowadząca: Anna Rutz, miejsce: STOP)
4. 30 listopada - Efektywna komunikacja w grupie (prowadząca: Kaja Kaczmarek,
miejsce: Ukraiński Dom w Warszawie)
5. 30 listopada – 1 grudnia - Pierwszy krok w stronę wymarzonej pracy
(prowadzący: Krzysztof Chojecki, Klaudia Stano, miejsce: Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)
6. 30 listopada – 1 grudnia – Jak skutecznie promować działania społeczne na
Facebooku? (prowadzący: Dariusz Kurcman, miejsce: Warszawskie Centrum
Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń)
W ramach wydarzenia odbyły się także szkolenia zamknięte w Błoniu i Koninie:
1. 23-24 listopada - Sztuka skutecznego porozumiewania się – warsztat dla
seniorów i seniorek (prowadzące: Małgorzata Paradowska, Anna Stankiewicz,
miejsce: Dzienny Dom "Senior +" w Błoniu)
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2. 27 listopada - Planowanie wsparcia z wykorzystaniem schematu ICF
(prowadząca: Oksana Tsyurpita-Polańska, Konin)
Dodatkowo w dniach 11-12 stycznia 2020 odbyło się jedno szkolenie przeniesione z
Festiwalu FRU II: Oswoić różnorodność, prowadzone przez Maję Mańkowską,
Małgorzatę Peretiatkowicz-Czyż w STOPie.

TEATR OBRAZU ŹRÓDŁEM WYRAZU
Szkolenie upowszechniające wiedzę i umiejętności zdobyte przez Martę Sykut podczas
udziału w Theatre of the Oppressed Training w marcu 2019 (Erasmus+ KA1).
Spotkanie odbyło się 23 listopada 2019 i wzięło w nim udział 8 osób.
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE –
SZKOLENIA TRENERSKIE
SZKOŁY TRENERSKIE
Szkoły Trenerskie dla przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych oraz
osób działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego są jednym z cyklicznych
działań prowadzonych przez STOP, a sama Szkoła stała się „marką” Stowarzyszenia.
W 2019 roku zrealizowaliśmy 21. edycję Szkoły, której Superwizorką była Maja Branka,
a opiekunem Łukasz Szewczyk.
W październiku 2019 r. ogłosiliśmy rekrutację do 22. Szkoły przygotowanej przez
Agnieszkę Zarzycką. Opiekunem procesów w Szkole jest Marcin Grudzień. Rekrutacja
do Szkoły zakończyła się w styczniu 2020, a grupa liczy 14 osób.

TERMIN REALIZACJI

styczeń 2019 – styczeń 2020

ABSOLWENCI/
ABSOLWENTKI SZKOŁY

12 osób

DZIAŁANIA

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

TRENING ZADANIOWY

▪

3-27 stycznia 2019 (40h) ‐ Trening interpersonalny
22-23 lutego 2019 (16h) ‐ Zmiana i rozwój – proces uczenia na poziomie
osobistym, organizacyjnym, społecznym
15-17 marca 2019 (24h) ‐ Metodologia i metodyka uczenia dorosłych
12-14 kwietnia 2019 (24h) ‐ Trening umiejętności komunikacyjnych i
facylitacyjnych
17-18 maja 2019 (16h) ‐ Badanie potrzeb i planowanie szkolenia
7-9 czerwca 2019 (24h) ‐ Metody szkoleniowe (cz. 1)
5-7 lipca 2019 (24h) ‐ Metody szkoleniowe (cz. 2): prezentacja trenerska
i wykorzystanie nowych technologii w pracy trenerskiej
13-14 września 2019 (16 h) ‐ Projektowanie szkolenia i ewaluacja
11-13 października 2019 (24h) ‐ Etiudy szkoleniowe – przygotowanie do
treningu zadaniowego oraz podsumowanie procesu uczenia się w
Szkole
28 listopada – 1 grudnia 2019 - Festiwalu Rozwoju i Umiejętności II
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KURSY TRENERSKIE
Stowarzyszenie współpracowało przy realizacji dwóch kursów trenerskich dla osób
związanych z dwiema organizacjami:
●

Kurs trenerski dla Fundacji Dobra Edukacja - 116 godzin sesji szkoleniowych w
terminie październik 2018 - marzec 2019. Grupa: 16 osób. Prowadzące: Maja
Branka, Agnieszka Szelągowska

●

Kurs trenerski dla Centrum Edukacji Obywatelskiej - 150 godzin sesji (w tym
trening zadaniowy) w terminie od lutego do czerwca 2019. W kursie wzięły udział
32 osoby (2 grupy). Prowadzące: Agnieszka Szelągowska, Agnieszka Zarzycka.
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PROJEKTY I DZIAŁANIA
MIĘDZYNARODOWE
Stowarzyszenie STOP od wielu lat zaangażowane jest w działania międzynarodowe
i współpracę partnerską. Z roku na rok zdobywamy większe doświadczenie we
współpracy z międzynarodowym zespołem, zarządzania partnerskim projektem
i prowadzenia działań edukacyjnych w języku angielskim.
Łącznie w międzynarodowych wyjazdach edukacyjnych wzięło udział 39 osób,
a na zagraniczne spotkania projektowe zorganizowaliśmy 11 wyjazdów.
W 2019 roku kontynuowaliśmy nasz drugi projekt, który realizujemy jako lider w ramach
programu Erasmus+ Partnerstwo strategiczne w Edukacji Dorosłych – EDUCATION BY
THE WAY. Rozpoczęliśmy także dwa partnerskie projekty, których liderem są Włosi –
STORYDEC i Francuzi – DIVERPASS.
Rok 2019 to także czas działań związanych z dwoma projektami dotyczącymi mobilności
kadry edukacji dorosłych (dla pracowników i członków/iń STOP) - KOMPETENTNI
TRENERZY NGO NA EUROPEJSKIM RYNKU oraz KOMPETENTNI I OTWARCI NA
RÓŻNORODNOŚĆ TRENERZY NA EUROPEJSKIM RYNKU. Oba projekty wpisują się
w realizację naszego Europejskiego Planu Rozwoju, który zakłada:
▪

Wspieranie zaawansowanych trenerów i trenerek – wspieranie osób
z długoletnim stażem w dalszym rozwoju ich kompetencji zawodowych
związanych z aktywnością trenerską, które pozwolą im efektywniej działać
w obszarach związanych ze zmianą społeczną.

▪

Wzmocnienie eksperckiej pozycji stowarzyszenia w Polsce – uzyskanie przez
kadrę zarządzającą oraz członków/członkinie niezbędnej wiedzy
i umiejętności, pozwalających na jeszcze lepsze promowanie idei uczenia się
przez całe życie (ang. LLL) i uczenia się jako narzędzia zmiany społecznej.

▪

Zbudowanie eksperckiej pozycji stowarzyszenia w Europie – zbudowanie
oferty szkoleniowej w języku angielskim dla trenerów i trenerek pracujących
z dorosłymi w obszarze zmiany społecznej, spójności i przeciwdziałania
wykluczeniu społ.

Byliśmy także zaangażowani w dwa projekty Erasmus+ Mobilność osób pracujących
z młodzieżą: ART AND EDUCATION FOR SOCIAL INCLUSION oraz STORIES4CCOM.
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16-20 lipca 2019 roku zorganizowaliśmy szkolenie „Skills to Enhance Volunteering
Training” dla 7-osobowej grupy z włoskiej organizacji CSV Lazio, które odbyło się
w ramach realizowanego przez CSV Lazio projektu Erasmus+ KA1. Szkolenie prowadziła
Agnieszka Borek.
Projekty międzynarodowe umożliwiają nam zaangażowanie w działania członków
i członkinie, np. jako członków zespołów wypracowujących rezultaty, uczestników działań
edukacyjnych i mobilności.

PROJEKTY PARTNERSKIE – Erasmus+ KA2
EDUCATION BY THE WAY
(EDU-BTW)

STORYDEC

DIVERPASS

KRAJE

Polska (lider), Finlandia,

Włochy (lider), Włochy

Francja (lider), Włochy,

PARTNERSKIE

Czechy, Belgia, Włochy

(partner), Polska, Szwecja,

Polska, Węgry

Rumunia, Francja, Wielka
Brytania
TERMIN

10.2018-10.2020

01.2019-01.2021

09.2019-09.2021

FINANSOWAN

Erasmus+ Edukacja

Erasmus+ Młodzież Akcja 2

Erasmus+ Edukacja

IE

Dorosłych Akcja 2

NUMER

2018-1-PL01-KA204-051193

2018-3-IT03-KA205-014232

STRONA
WWW

www.edu-btw.eu
www.stowarzyszeniestop.pl/e
ducation-by-the-way/

www.storydec.eu
www.storyap.eu
www.stowarzyszeniestop.pl/s
torydec/

CEL PROJEKTU

Podniesienie kompetencji

Projekt zakłada stworzenie

trenerów/ek i edukatorów/ek

narzędzi i ścieżek

uczących osoby dorosłe,

edukacyjnych

głównie w obszarze

wykorzystujących storytelling

nauczania dorosłych o

i metodę autobiograficzną do

REALIZACJI

Dorosłych Akcja 2

www.diverpass.eu

niskich kwalifikacjach.
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Bezpośrednią grupą

zastosowania przez osoby

odbiorców są edukatorzy i

pracujące z młodzieżą.

trenerzy, ale wpływ projektu

Chcemy aby działania

będzie dotyczył przede

skierowane do młodzieży

wszystkim dorosłych o

były bardziej skuteczne i

niskich kwalifikacjach.

profesjonalne i służyły
wspieraniu ich integracji
społecznej i uczestnictwa w
demokratycznym życiu Unii
Europejskiej.

17-18 stycznia 2019 – Kick-off
meeting w Krakowie
13-17 maja 2019 – Trening w
Warszawie, 15 os.
10-14 czerwca 2019 – Trening
w Rzymie, 16 os.
4-5 lipca 2019 – Spotkanie
projektowe w Pradze
16-17 września 2019 –
Spotkanie projektowe w
Helsinkach
18-20 września 2019 –
Trening w Helsinkach, 21 os.

5-6 kwietnia 2019 – Kick-off
meeting w Rzymie
7-8 października 2019 –
spotkanie projektowe w Lund
(Szwecja)
18-22 listopada 2019 –
szkolenie w Oriolo (Włochy)

30 września – 1 października
2019 - Kick-off meeting w
Paryżu

UCZESTNICY

13 osób łącznie na wszystkich

3 osoby (Oriolo – Włochy)

-

SZKOLEŃ ZE

szkoleniach (Warszawa – 4,

STOPU

Rzym – 3, Helsinki – 6)

ZESPÓŁ

7 osób (Paulina

4 osoby (Paulina

3 osoby (Agnieszka Borek,

PROJEKTU

Sierzputowska, Agnieszka

Sierzputowska, Agnieszka

Paulina Sierzputowska,

Borek, Monika Bartosiewicz-

Borek, Anna Żelazowska-

Bartłomiej Walczak)

Niziołek, Łukasz Szewczyk,

Kosiorek, Małgorzata

Marcin Sobaszek, Małgorzata

Winiarek-Kołucka)

DZIAŁANIA W
2019

Winiarek-Kołucka, Joanna
Zaremba)
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MOBILNOŚĆ KADRY
KOMPETENTNI TRENERZY NGO NA
EUROPEJSKIM RYNKU
TERMIN

KOMPETENTNI I OTWARCI NA
RÓŻNORODNOŚĆ TRENERZY NA
EUROPEJSKIM RYNKU

09.2018-11.2019

06.2019-11.2020

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 1

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 1

NUMER

POWERAE-2018-1-PL01-KA104-049747

2019-1-PL01-KA104-064751

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/kompetentnitrenerzy-ngo/

https://stowarzyszeniestop.pl/kompetentni
-i-otwarci-na-roznorodnosc/

LICZBA

22 wyjazdy edukacyjne, w tym (w tym

30 wyjazdów edukacyjnych, w tym:

MOBILNOŚCI

4 w 2018 i 18 w 2019 roku):

REALIZACJI
FINANSOWAN
IE

W PROJEKCIE

▪

13 na szkolenia zagraniczne

▪

7 na prowadzenie szkoleń w

18 na szkolenia zagraniczne

▪

10 na grupowe szkolenie
tematyczno-językowe

organizacji zagranicznej
▪

▪

▪

2 w ramach job shadowing w EAEA

2 w ramach job shadowing w KVS
(https://kansanvalistusseura.fi)

(www.eaea.org)
CEL PROJEKTU

DZIAŁANIA W
2019

Realizacja projektu umożliwiła podniesienie

Realizacja projektu umożliwi dalszy rozwój

jakości pracy Stowarzyszenia, wzmocnienie

i pogłębianie znaczenia oraz kontaktów

kompetencji naszych członków i członkiń

międzynarodowych Stowarzyszenia,

oraz polepszenie współpracy

a także rozwój kompetencji trenerskich

międzynarodowej.

i osobistych członków i członkiń.

Szkolenia:

Szkolenia:

▪

Theatre of the Oppressed training
(Hiszpania, 23-30 marca 2019)

▪

▪

Facilitating Diversity (Hiszpania, 2129 września 2019)

English for Educators – level I
(Irlandia, 22-26 kwietnia 2019)

▪

English for Educators – level II
(Irlandia, 8-12 lipca 2019)

▪

SEL: Social and Emotional Learning
(Niemcy, 14-18 października 2019)

▪

Integral Activist Training for Trainers
(Hiszpania, 19-28 październiak 2019)
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Prowadzenie szkoleń:
▪

Urban games in change process
(Łotwa, 18-19 stycznia 2019)

▪

How to communicate to build the
relations (Łotwa, 25-26 kwietnia
2019)

▪

LEVELING IT UP – how to use games
to advance, learn and teach (Łotwa,
6-7 lipca 2019)

▪

Train the trainer (Włochy, 21-22
września 2019)

▪

Be better in communication!
(Włochy, 28-29 września 2019)

▪

Communication on board (Włochy,
17-18 grudnia 2019)

Job shadowing: Belgia, 27-31 maja 2019
UCZESTNICY

18 wyjazdów - 16 osób (2 osoby brały udział

W 2019

w dwóch różnych działaniach): Marcin

1 osoba (Angela Zielińska)

Mitzner, Marta Sukut, Krzysztof Leończuk,
Małgorzata Winiarek-Kołucka, Edyta Gleich,
Anna Żelazowska-Kosiorek, Paulina
Sierzputowska, Katarzyna Fusiek, Aleksandra
Daszkowska-Kamińska, Lena RogowskaLewandowska, Joanna Zaremba, Urszula
Herbich, Karolina Dorożała, Łukasz Szewczyk,
Agata Teutsch, Aga Leśny)
KRAJE

Hiszpania, Belgia, Irlandia, Włochy, Łotwa,

PARTNERSKIE

Niemcy

Hiszpania

W 2019
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MOBILNOŚĆ OSÓB PRACUJĄCYCH Z MŁODZIEŻĄ
ART AND EDUCATION FOR SOCIAL
INCLUSION

ENHANCE CIVIC COMPETENCES THROUGH
STORYTELLING – STORIES4CCOM

TERMIN

2018-2019

2018-2019

ORGANIZATOR

UILDM Saviano – Italian UnionFor the Fight

Stories of possible worlds (Stori di mondi

against Muscolar Distrophy - Włochy

possibili) - Włochy

KRAJE

Włochy, Portugalia, Rumunia, Hiszpania,

Włochy, Słowacja, Rumunia, Bułgaria,

PARTNERSKIE

Polska, Cypr

Hiszpania, Estonia, Polska

STRONA

https://stowarzyszeniestop.pl/projekt-aesi/

https://stowarzyszeniestop.pl/stories4ccom/

CEL

Celem projektu było zapoznanie

Celem projektu było zapoznanie

PROJEKTU

trenerów/ek, edukatorów/ek pracujących z

trenerów/ek, edukatorów/ek pracujących z

młodzieżą ze skutecznymi narzędziami pracy

młodzieżą ze skutecznymi narzędziami pracy

z młodymi ludźmi zagrożonymi

z młodymi ludźmi w celu rozwijania ich

wykluczeniem społecznym, ze szczególnym

umiejętności obywatelskich i społecznych

naciskiem na młodych NEET (ang. not in

oraz zwiększenia ich aktywnego

employment, education or training).

uczestnictwa w zmianach społecznych.

Działania w projekcie opierały się na

Szkolenie zawierało elementy metody

stosowaniu narzędzi edukacyjnych

autobiograficznej i storytellingu.

WWW

dotyczących głównie dwóch podejść: metody
autobiograficznej i terapii ruchowej.
DZIAŁANIA W

27 maja - 1 czerwca 2019 – trening w

8 - 13 lipca 2019 – trening w Rzymie, Włochy

2019

Saviano, Włochy

UCZESTNICY

4 osoby (Urszula Herbich, Małgorzata

4 osoby (Anna Pawłowska, Jerzy Śliwa, Olga

W 2019

Paradowska, Katarzyna Pągowska, Joanna

Wieczorek-Trzeciak, Alicja Zajączkowska)

Zaremba)
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PROJEKTY KRAJOWE
FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ
PUBLICZNYCH
W 2019 roku kontynuowaliśmy nasz partnerski projekt systemowy SPÓJNA INTEGRACJA
REGIONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ, finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W lipcu 2019 roku zakończyliśmy projekt JA W INTERNECIE realizowany z Gminą
Jabłonna, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa
Pod koniec 2019 zakończyły się działania organizowany w ramach projektu NASZ
WSPÓLNY ŚWIAT – EDUKACJA GLOBALNA DZIECI, które STOP realizował we
współpracy z Fundacją „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego. Projekt
współfinansowany był w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

SPÓJNA INTEGRACJA REGIONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ
(SIRES)

TERMIN

03.2017-02.2020

PARTNERZY

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS) - lider, Fundacja
Idea Rozwoju (FIR), Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych

NUMER PROJEKTU

POWR.02.09.00-00-0008/16

STRONA WWW

https://www.sires.ekonomiaspoleczna.pl/
https://stowarzyszeniestop.pl/spojna-integracja-regionalna-ekonomiispolecznej/
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Celem projektu jest wypracowanie i zapewnienie trwałego i kompleksowego systemu
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.
STOP realizuje działania oparte na dwóch aktywnościach – doradztwie oraz
szkoleniach w obszarze umiejętności miękkich oraz biznesowych. Działania
realizowane są na rzecz przedstawicieli Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej,
Regionalnych Komitetów Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzkich Rad Działalności
Pożytku Publicznego oraz Komitetów Monitorujących RPO ze wszystkich województw.

DORADZTWO
W 2019 r. doradcy tematyczni STOP przeprowadzili 927,5 godz. doradztwa z tematów,
m.in.:
▪

praca zespołów, proces grupowy, role grupowe,

▪

radzenie sobie ze stresem,

▪

praca z grupami roboczymi ROPS,

▪

wystąpienia publiczne, facylitacja spotkań, organizacja spotkań,

▪

Design Thinking,

▪

Mindfulness

▪

narzędzia social media,

▪

moderacja i facylitacja spotkań makroregionalnych
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SZKOLENIA
W 2019r. w ramach SIRES zorganizowaliśmy 6 dwudniowych szkoleń, w których
łącznie uczestniczyło 97 osób:
▪

cykl trzech szkoleń z zakresu umiejętności społecznych: „Proces grupowy”,
„Prowadzenie spotkań”, „Urzędnik jako edukator”

▪

dwa szkolenia z tematyki Design Thinking - myślenia projektowego w pracy ROPS

▪

szkolenie dot. organizacji spotkań

PUBLIKACJA
W drugiej połowie 2019 roku rozpoczęliśmy pracę nad
publikacją skierowaną do osób pracujących w urzędach, mającą
na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia i organizacji
spotkań. Publikacja została wydana w lutym 2020.
Zadanie: spotkanie. Jak zorganizować i poprowadzić.
Poradnik nie tylko dla osób pracujących w urzędach:
https://stowarzyszeniestop.pl/zadanie-spotkanie-publikacja/

JA W INTERNECIE. PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE
ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCH

TERMIN

11.2018-07.2019

PARTNERZY

Gmina Jabłonna, Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych
(partner)

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/ja-w-internecie/

Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok

|

24

Celem projektu było zwiększenie umiejętności cyfrowych dorosłych mieszkańców gminy
Jabłonna, ich bezpieczeństwa w internecie i pozycji na rynku pracy. Wszystkie działania
były realizowane w Jabłonnie i okolicach.
Łącznie zrealizowaliśmy 15 dwudniowych szkoleń dla 148 osób, w tym:
▪

Rodzic w internecie – 8 szkoleń

▪

Mój biznes w sieci – 2 szkolenia

▪

Moje finanse i transakcje w sieci - 2 szkolenia

▪

Działam w sieciach społecznościowych – 1 szkolenie

▪

Kultura w sieci – 2 szkolenia

NASZ WSPÓLNY ŚWIAT – EDUKACJA GLOBALNA DZIECI

TERMIN

09.2018-12.2019

PARTNERZY

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Stowarzyszenie
Trenerów Organizacji Pozarządowych (partner)

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/nasz-wspolny-swiat-edukacja-globalna-dzieci/

Projekt był skierowany do nauczycieli/ek wczesnoszkolnych i przedszkolnych
z Mazowsza. Dodatkowo szkoły i przedszkola biorące udział w programie otrzymały
pomoce dydaktyczne, zabawki i materiały do zajęć oraz organizowały w swoich
placówkach działania związane z Tygodniem Edukacji Globalnej. Program ukończyło
14 osób, czyli po dwie osoby z 7 różnych placówek edukacyjnych.
W 2019 roku zorganizowaliśmy 44 godz. szkoleń, w tym dwa warsztaty „Metody
edukacji globalnej w pracy z dziećmi” i „Edukacja globalna w praktyce: trening
zadaniowy”, na którym uczestniczki prezentowały i wspólnie ewaluowały wypracowane
przez siebie metody szkoleniowe oraz jednodniową sesję podsumowującą w grudniu
2019.
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DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI
DOROSŁYCH
EAEA - działania STOP w ramach członkostwa
W 2019 roku mieliśmy możliwość poznania bliżej specyfiki pracy największej europejskiej
organizacji zajmującej się edukacją osób dorosłych i zrzeszającej inne organizacje
działające w ramach tej tematyki. W ramach projektu Erasmus+ dwie osoby z biura –
Paulina Sierzputowska i Katarzyna Fusiek- uczestniczyły w maju 2019 w 4-dniowym
wyjeździe job shadowing w European Association for the Education of Adults (EAEA),
której STOP jest członkiem od 2017 roku. Podczas wyjazdu była okazja do obserwacji
codziennej pracy biura EAEA, uczestnictwa w spotkaniach dotyczących aktualnie
realizowanych projektów i wydarzeń oraz poznania specyfikę pracy rzeczniczej.
W ramach naszego członkostwa w EAEA angażujemy się w działania promujące edukację
i nauczanie osób dorosłych (ALE – Adult Learning and Education) oraz składamy
sprawozdanie roczne z naszych działań oraz z sytuacji w kraju dotyczącej edukacji osób
dorosłych (EAEA Country Report).

EPALE - działania Ambasadorki ze STOP
Daria Sowińska-Milewska w 2019 reprezentowała STOP jako Ambasadorka platformy
EPALE, czyli ogólnoeuropejskiej, wielojęzycznej platformy internetowej skierowanej do
specjalistów z zakresu uczenia się dorosłych.
Działania w 2019:
●

16 kwietniu 2019 - prowadzenie podczas Seminarium EPALE panelu „Jak uczą się
trenerzy i trenerki” z udziałem osób ze STOP: Jacka Jakubowskiego i Małgorzaty
Winiarek-Kołuckiej. Więcej: Trenerskie inspiracje

●

Maj 2019 - udział w spotkaniu w ramach Warszawskiego Koła Andragogicznego
na temat projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, prowadząca dr
Monika Gromadzka

●

Wrzesień 2019 - Udział w Kongresie KEP (wcześniej: Kongres Edukacji
Pozaformalnej). Rozmowy w trakcie Kongresu i udział STOP w Sektorowej Radzie
ds. Kompetencji w 2020
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●

Ogłoszenia i artykuły na Platformie EPALE dotyczące działań STOP m.in. o
Festiwalu Trenerskim, dramie, projekcie Ja w Internecie etc.

DNI UCZENIA SIĘ DOROSŁYCH DOROSŁYCH 2019
W ramach kampanii społecznej Dni uczenia się dorosłych organizowanej przez Polską
Izbę Firm Szkoleniowych, odbywającej się pod honorowym patronatem Polskiego
Komitetu ds. UNESCO zorganizowaliśmy 12 października 2019 Mini-festiwal Trenerski
podczas, którego można było bezpłatnie uczestniczyć w dwóch warsztatach:
●

Storytelling jako forma budowania relacji z odbiorcami (prowadzące: Anna
Pawłowska, Olga Wieczorek-Trzeciak)

●

Nie daj się zaskoczyć, czyli trudne sytuacje w pracy trenerskiej (prowadząca: Edyta
Gleich)

Zintegrowana Strategia Umiejętności
Paulina Sierzputowska wzięła udział w warsztatach diagnostycznych dla interesariuszy
Zintegrowanej Strategii Umiejętności w Warszawie (5 lutego 2019). Spotkanie
prowadzone było przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), która
zaangażowana jest w prace nad ZSU w zakresie czterech obszarów priorytetowych:
1.

Wspieranie większego uczestnictwa dorosłych w uczeniu się we wszystkich
formach.

2.

Zmniejszanie niedopasowania umiejętności na rynku pracy.

3.

Wzmacnianie wykorzystania umiejętności na rynku pracy i w miejscu pracy.

4.

Wzmacnianie koordynacji i struktur zarządzania umiejętnościami.
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PROJEKTY ZŁOŻONE W 2019 ROKU
Termin
złożenia

Tytuł

Luty 2019

Kompetentni i otwarci na
różnorodność trenerzy
na europejskim rynku

Marzec 2019

Skrzydła dla STOP –
stabilna, atrakcyjna i
profesjonalna organizacja
na rynku polskim i
europejskim

Marzec 2019

Program

Erasmus+ KA1
Edukacja dorosłych

Forma

Status

STOP samodzielnie

REALIZOWANY

PROO

STOP samodzielnie

Uzyskał
pozytywną
ocenę. Poza listą
wniosków, które
przeszły do
drugiego etapu

Street People's University

Erasmus+ KA2
Edukacja dorosłych

STOP jako partner
międzynarodowego
konsorcjum

NIE PRZESZEDŁ

Marzec 2019

DiverPass- a guidance for
professionals to support
migrant learners

Erasmus+ KA2
Edukacja dorosłych

STOP jako partner
międzynarodowego
konsorcjum

REALIZOWANY

Październik
2019

Young People Taking
Action for Environment

Erasmus+ KA1
Młodzież

STOP jako partner
międzynarodowego
konsorcjum

W TRAKCIE
OCENY

Październik
2019

Spójna integracja
regionalna ekonomii
społecznej II

POWER

STOP jako partner
krajowego
konsorcjum

W TRAKCIE
NEGOCJACJI (stan
na czerwiec 2020)

Grudzień
2019

STOProcent kwalifikacji dla
świętokrzyskiego

RPO Województwa
Świętokrzyskiego

STOP w
partnerstwie

NIE PRZESZEDŁ

_____________________________________________________________________________________
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