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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

•

www.facebook.com/groups/stowarzyszeniestop

•

www.youtube.com/user/stowarzyszenieSTOP

BIURO STOWARZYSZENIA
Biuro Stowarzyszenia mieści się na Muranowie, przy ul. Nowolipki 9B w lokalu
wynajmowanym przez M.ST. Warszawa, którego jesteśmy bezpośrednim najemcą od
września 2021 roku (wcześniej byliśmy jednym z podnajemców).
Razem z nam przestrzeń na Nowolipkach zajmują (jako podnajemcy):
●

Fundacja Cinemania (organizator Festiwalu Kino w Trampkach)

●

Polska Liga Walki z Rakiem

●

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA

●

Fundacja Rozwoju „Dobre Życie”

Stały zespół:
●

Paulina Sierzputowska – Dyrektorka, koordynatorka projektów

●

Agnieszka Borek – wsparcie merytoryczne projektów międzynarodowych

●

Anna Skocz – wsparcie projektów międzynarodowych (od 05.2021)

●

Katarzyna Fusiek – koordynatorka projektów, koordynatorka ds. szkoleń
i spraw członkowskich (do 11.2021)

●

Aleksandra Stryjewska – księgowa
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Dodatkowo przy projektach pracują osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę
o współpracy (więcej w części LUDZIE).

ZARZĄD
W 2021 roku zarząd pracował w składzie: Agnieszka Borek – prezeska, Marta Sykut –
wiceprezeska, Grzegorz Idziak – wiceprezes, Łukasz Szewczyk – członek zarządu
i Anna Skocz – członkini zarządu.
Zarząd spotykał się w 2021 roku na 8 spotkaniach online, dodatkowo spotykał się na
wyjazdach członków i członkiń (na każdym były obecne min. 3 osoby z zarządu
i dyrektorka) oraz podczas spotkań w projekcie Skrzydła dla STOP, w którym są
zaangażowane wszystkie osoby z zarządu.
Dodatkowo członkowie zarządu i dyrektorka mają stały kontakt poprzez wspólną grupę
na komunikatorze, który pozwala na reagowanie w sytuacjach wymagających szybkich
decyzji oraz poprzez kontakt mailowy. Podczas spotkań zarząd m.in.:
●

Omawiał na bieżąco działania biura z Dyrektorką, sytuację w projektach
i działania w Szkole Trenerskiej. Szczególnie dużo czasu zostało poświęcone
działaniom międzynarodowym oraz projektowi Skrzydła dla STOP.

●

Dyskutował możliwość udziału w nowych projektach i pisanie wniosków
(i związany z tym podział zadań).

●

Omówił wnioski z raportu OST Będziemy Ugadywać Marzenia i ustalił
priorytetowe działania.

●

Omawiał zaproponowaną wersję Misji STOP.

●

Przygotowywał się do Walnego w formie wyjazdowej.

●

Omawiał założenia nowego systemu certyfikacji i przygotował dokumenty.

●

Brał udział w przygotowaniach kolejnej rekrutacji do Szkoły Trenerskiej.

●

Omawiał sprawy członkowskie i przyjmował wnioski nowych członków i członkiń.

●

Omawiał kwestie dotyczące najmu lokalu od M.ST. Warszawa.

W 2021 roku zarząd przepracował podczas spotkań i pomiędzy nimi łącznie około
750 godzin pro bono.
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LUDZIE (2021)
ZARZĄD
Agnieszka Borek – PREZESKA
Marta Sykut - WICEPREZESKA
Grzegorz Idziak - WICEPREZES
Łukasz Szewczyk – CZŁONEK
Anna Skocz – CZŁONKINI

ZESPÓŁ PROJEKTÓW KRAJOWYCH
SKRZYDŁA DLA STOP
Paulina Sierzputowska – koordynatorka
Agnieszka Borek – superwizorka szkoleń
międzynarodowych
Grzegorz Idziak – superwizor publikacji dla trenerów i
trenerek
Łukasz Szewczyk – superwizor szkoleń dla
zaawansowanych trenerów i trenerek
Anna Skocz – promocja i rekrutacja szkoleń
Bartłomiej Walczak - badania, ewaluacja
Marta Sykut – trenerka
Małgorzata Winiarek-Kołucka – trenerka
Marcin Sobaszek – realizacja materiałów wideo
Michał Kępiński – realizacja materiałów wideo
Autorzy i autorki (mat. wideo): Piotr Bachoński,
Agnieszka Borek, Aleksandra Chodasz, Grzegorz
Idziak, Aga Leśny, Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek,
Anna Rutkowska, Anna Skocz, Łukasz Szewczyk.
Autorzy i autorki (programy i mat. merytoryczne): Ilona
Anczarska, Piotr Bachoński, Monika BartosiewiczNiziołek, Karolina Dorożała, Marta Henzler, Urszula
Herbich, Grzegorz Idziak, Agnieszka Książek,
Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek, Lena RogowskaLewandowska, Anna Skocz, Marcin Sobaszek, Daria
Sowińska-Milewska, Marta Sykut, Małgorzata Tur,
Małgorzata Winiarek-Kołucka, Joanna Zaremba,
Anna Żelazowska-Kosiorek

BIURO
Paulina Sierzputowska – dyrektorka
Anna Skocz - koordynatorka projektów
międzynarodowych (od 5.2021)
Katarzyna Fusiek – koordynatorka projektów,
koordynatorka ds. szkoleń i członkostwa (do 11.2021)
Aleksandra Stryjewska - księgowa (Biuro
Rachunkowe Nova Ewa Antosiewicz)
KOMISJA REWIZYJNA
Daria Sowińska-Milewska
Anna Żelazowska-Kosiorek
Jarosław Greser
KADRA SZKÓŁ TRENERSKICH
Agnieszka Zarzycka - Superwizorka 22ST i 23ST
Marcin Grudzień - opiekun procesów 22ST
Marta Henzler – 22ST
Piotr Henzler –23ST
Katarzyna Sekutowicz – 22ST i 23ST
Barbara Chruślicka – 23ST
Agnieszka Borek - ewaluatorka 22ST i 23ST

ZESPÓŁ PROJEKTÓW KRAJOWYCH
SIRES II
Katarzyna Fusiek – koordynatorka
Ewa Jasińska – trenerka
Katarzyna Gorzędowska – autorka materiałów
Marta Henzler – trener
Piotr Henzler – doradczyni i trenerka
Krzysztof Leończuk - doradca i trener
Agnieszka Otapowicz – doradczyni i trenerka
Jadwiga Pauli – doradczyni
Beata Pawłowicz - doradczyni
Marcin Sobaszek - doradca
Daria Sowińska-Milewska – autorka materiałów
Jolanta Woźnicka - doradczyni
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ZESPÓŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Paulina Sierzputowska – koordynatorka projektów Erasmus+ KA1 (do 05.2021) i KA2
Anna Skocz - wsparcie projektów Erasmus+ KA1 (od 05.2021)
Agnieszka Borek –ekspertka merytoryczna projektów Erasmus+ KA2: EDU-BTW, StoryDeC i DiverPass, Eco-Active,
YoMeM, VOSOTROS
Bartłomiej Walczak – ekspert w projekcie DiverPass, VOSOTROS
Monika Bartosiewicz-Niziołek - ekspertka w projekcie Eco-Active
Marcin Mitzner - - ekspert w projekcie Eco-Active
Łukasz Szewczyk – ekspert w projekcie EDU-BTW

OSOBY DZIAŁAJĄCE W GRUPACH ROBOCZYCH (praca pro bono)
DOT. SKŁADANIA WNIOSKÓW I OFERT
Agnieszka Borek, Anna Skocz, Marta Sykut
MISJI STOP
Katarzyna Adamska-Dutkiewicz, Agnieszka Borek, Aleksandra Chodasz, Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek,
Anna Skocz, Marta Sykut,
CERTYFIKACJA
Agnieszka Borek, Marta Henzler, Grzegorz Idziak, Dariusz Kurcman, Anna Skocz, Marta Sykut, Łukasz
Szewczyk, Agata Teutsch, Agnieszka Zarzycka
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CZŁONKOSTWO
CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE
Na koniec 2021 roku w Stowarzyszeniu było 212 członków i członkiń (CC). Zarząd
przyjął 11 nowych osób, a z członkostwa zrezygnowało 4 osoby. Przychody
Stowarzyszenia z tytułu wpłaty składek członkowskich w 2021 roku wyniosły 16 400,00 zł.

OPEN SPACE TECHNOLOGY - BĘDZIEMY UGADYWAĆ
MARZENIA
Spotkanie członkiń i członków Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
zostało zainicjowane przez zarząd STOP, którego intencją jest partycypacyjnie tworzyć
strategię wewnętrzną organizacji. Strategię, która odpowiedziałaby na pytanie co dla osób
członkowskich znaczy dziś organizacja z blisko 25-letnią tradycją, skupiająca (głównie) ludzi
działających na rzecz zmian społecznych, już nie tylko w sektorze organizacji pozarządowych
i w rolach trenerskich. Decyzją zarządu proces miał się rozpocząć poprzez organizację
otwartego dla wszystkich członkiń i członków spotkania online, w formule Open Space
Technology. Osobą prowadzącą proces była Aleksandra Chodasz.
Hasła zapraszające na spotkanie, “Będziemy Ugadywać Marzenia” i “Zmieniajmy razem
STOP”, powstały podczas warsztatu przygotowawczego przeprowadzonego 3 marca 2021,
na platformach ZOOM i Mural.
Wydarzenie kierowane do wszystkich członkiń i członków odbyło się 18 marca 2021,
w godz. 14-18.00, na platformie QiqoChat. Wzięło w nim udział 45 osób z różnych stron
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
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Polski, zaangażowanych i nie uczestniczących w codziennych działaniach organizacji.
Obecne i obecni korzystali z możliwości spotkań po latach i poznania nowych osób. Kilka
chętnych osób nagrało swoje wypowiedzi do filmu o STOP. Podczas spotkania zgłoszono
do dyskusji dziewięć tematów i sześć inicjatyw członkowskich.
TEMATY

1. STOP jako społeczność trenerska integracja środowiska
2. Pomysły na bardziej “specjalistyczne”
szkoły trenerów. Czy możliwa jest
oferta szkoły w języku angielskim?
3. Dla kogo jest STOP?
4. Łączenie edukacji na sali szkoleniowej
i “w terenie” z czego rodzi się zmiana
społeczna. Wymiana doświadczeń
5. Po co? Po co STOP i po co nam
STOP?

6. Jakie są drogi rozwoju trenerskiego i
in. ról, w których chcemy, by STOP
nam pomagał?
7. Quo vadis trenerze/ trenerko?
8. Świadome i etyczne wybieranie
obrazów i przesłań - reprezentacja
grup mniejszościowych i język
włączający) - czy to jest zasada dla
STOPu?
9. Przyszłość certyfikacji STOP

INICJATYWY

1. Grupa STOP na Facebooku
2. Cykliczny OPEN SPACE
3. Śniadania Czwartkowe

4. Kodeks obrazów i wiadomości
(języka)
5. Sformułowanie MISJI i WIZJI STOP
6. Dla kogo STOP?

OGŁOSZENIE: https://stowarzyszeniestop.pl/ost-stop/
RAPORT:
http://stowarzyszeniestop.pl/files/Raport_zbiorczy_Bedziemy_Ugadywac_Marzenia.pdf
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MISJA STOP
Prace nad sformułowaniem Misji zainspirowane zostały podczas spotkania członków
i członkiń na Open Space Technology: Będziemy Ugadywać Marzenia (18.03.2021).
W efekcie powołano 7-osobowy zespół, który podjął się sformułowania treści Misji.
Odbyły się 4 spotkania zespołu, a opracowana forma poddana została otwartym
konsultacjom, w których wzięły udział 44 osoby. Misja została przyjęta przez Walne
Zgromadzenie 25 września 2021 roku.
Misja została wypracowana przez zespół w składzie: Katarzyna Adamska-Dutkiewicz,
Agnieszka Borek, Aleksandra Chodasz, Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek, Anna Skocz
i Marta Sykut.

MISJA STOP
Naszą misją jest wspieranie osób, organizacji i środowisk
w tworzeniu społeczeństwa otwartego, włączającego i uczącego się
przez całe życie.
Wspieramy trenerki i trenerów oraz organizacje działające na rzecz
zmiany społecznej w rozwoju i w poszukiwaniu nowych rozwiązań:
●

inspirujemy siebie i innych

●

wspieramy budowanie relacji zawodowych i prywatnych

●

dbamy o jakość edukacji i własny rozwój

WALNE ZGROMADZENIE
25 września 2021 roku odbyło się Walne Zgromadzenie w formie hybrydowej. Walne
połączone było ze spotkaniem członków i członkiń i odbyło się w Łomnicy k. Jeleniej
Góry.
W Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 15 członków i członkiń oraz 2 osoby z biura:
Ilona Anczarska, Agnieszka Borek, Aleksandra Chodasz, Małgorzata Cielińska-Idziak,
Grzegorz Idziak, Anna Jarzębska, Dariusz Kurcman, Aga Leśny, Anna Pawłowska,
Katarzyna Sekutowicz (zdalnie), Anna Skocz, Marcin Sobaszek, Marta Sykut, Łukasz
Szewczyk (zdalnie), Wiktor Wojciechowski oraz Paulina Sierzputowska i Katarzyna Fusiek.
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Podczas spotkania omówiono m.in. kwestie dotyczące zmiany formatu systemu
certyfikacji oraz przyjęto wypracowana Misje Stowarzyszenia.

PROTOKÓŁ WZ 09.2021: https://stowarzyszeniestop.pl/stop/wpcontent/uploads/2021/10/PROTOKOL_WALNE_25.09.2021.pdf

SPOTKANIA CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ
W 2021 roku mieliśmy okazję do kilku spotkań członkowskich, nie tylko w wersji online
jak podczas OPEN SPACE, ale także w formie wyjazdowej. Okazją do spotkań były
wyjazdy filmowe, gdzie realizowaliśmy materiały wideo do projektu PROO i
zapraszaliśmy do włączenia się w prace członków i członkinie oraz spotkanie wyjazdowe
połączone z Walnym STOP.
STOP finansował pobyt, wyżywienie i dojazd członkom i członkiniom uczestniczącym
w spotkaniach.
1. 6-7 lutego 2021, Wrocław – wyjazd filmowy, 8 osób: Piotr Bachoński, Agnieszka
Borek, Aleksandra Chodasz, Grzegorz Idziak, Michał Kępiński, Paulina
Sierzputowska, Anna Skocz, Marcin Sobaszek
2. 26-27 marca 2021, Wrocław – wyjazd filmowy, 8 osób: Agnieszka Borek, Urszula
Herbich, Grzegorz Idziak, Michał Kępiński, , Agnieszka Mądrakiewicz-Stanek,
Paulina Sierzputowska, Anna Skocz, Marcin Sobaszek
3. 9-11 maja 2021, Łomnica (Sowi Kamień) - wyjazd filmowy, 12 osób: Agnieszka
Borek, Aleksandra Chodasz, Grzegorz Idziak, Michał Kępiński, Aga Leśny, Magda
Pobóg-Lenartowicz, Anna Rutkowska, Paulina Sierzputowska, Anna Skocz, Marcin
Sobaszek, Marta Sykut, Łukasz Szewczyk
4. 23-26 września 2021, Łomnica (Sowi Kamień) – spotkanie członków i członkiń
połączone z Walnym Zgromadzeniem 25 września.
16 osób: Ilona Anczarska, Agnieszka Borek, Aleksandra Chodasz, Małgorzata
Cielińska-Idziak, Katarzyna Fusiek, Grzegorz Idziak, Anna Jarzębska, Dariusz
Kurcman, Aga Leśny, Anna Pawłowska, Paulina Sierzputowska, Anna Skocz,
Marcin Sobaszek, Marta Sykut, Jerzy Śliwa, Wiktor Wojciechowski.
Odbyły się dwa warsztatach na niskim parku linowym (prowadzony przez Agę
Leśny i Iwonę Pawelec-Pudło) oraz warsztat prowadzony przez Olę Chodasz
dotyczący STOPu (jak widzimy STOP, czym dla nas jest? jakich zmian chcemy).
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

|

11

CERTYFIKACJA
W 2021 kontynuowaliśmy pracę nad systemem certyfikacji. Temat certyfikacji został
poruszony na Open Space w marcu 2021 roku.
Zarząd na spotkaniu 12 lipca 2021 (otwartym dla CC) przedyskutował możliwości
i potrzeby zmiany systemu. Po spotkaniu powstała lista proponowanych rozwiązań
opierająca się na przeprowadzonej dyskusji i dotychczasowych działaniach podjętych
w kierunku zmiany systemu.

K
a
r
k
o
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Wspólny mianownik (rozwiązania po dyskusji):
1. Osobny certyfikat trenerski i dla superwizorów
2. Opieramy przyznanie certyfikatu na kilku kompetencjach
3. Podnoszenie wymagań a nie ich obniżania (cert. Trenerski bliżej II stopnia cert.).
Do dyskusji jak ustawić kompetencje.
4. Rezygnujemy z liczenia godzin. Stawiamy na kompetencje, a nie na godziny.
5. Proces superwizji – uelastycznić, nie określona liczba godzin/szkoleń
6. Opisujemy doświadczenie, które trener/ka ma ale odklejamy je od liczby godzin
(np. że ma doświadczenie w długich/krótkich formach) – jak to ma wyglądać?, do
omówienia
7. Superwizor jako opiekun procesu superwizyjnego i przerzucenie
odpowiedzialności na osobę, która się superwizuje. Ważna jest praca osoby, która
pokazuje, że ma te kompetencje
8. Trzymać się prostoty – mamy jeden certyfikat trenerski
9. Szkoła superwizyjna – jak szkołę skonstruować aby osoba po szkole mogła
prowadzić superwizje (+ jakie kompetencje mają mieć osoby aby uczestniczyć
w szkole).
Dalsze prace nad opisaniem procesu certyfikacji, superwizji oraz kompetencji
trenerskich i superwizyjnych zostały podjęte przez zarząd i biuro. Nowy system został
przedstawiony do akceptacji i przyjęty podczas Walnego Zgromadzenia 5 marca
2022.

SZKOŁA SUPERWIZJI
2 września 2021 odbyło się pierwsze spotkanie zarządu i Superwizorkami w sprawie
przygotowania Szkoły Superwizji. Omówiono założenia szkoły oraz jej „integrację”
z nowym systemem certyfikacji. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie szkoły
będą: Katarzyna Sekutowicz i Agnieszka Zarzycka. Szkoła ruszy jesienią 2022.

GRUPA FACEBOOK DLA CZŁONKÓW I CZŁONKIŃ
W listopadzie 2021 roku uruchomiliśmy grupę zamkniętą dla osób członkowskich: STOP
- mamy grupę!. Jest to przestrzeń na zapoznanie się, dzielenie się swoimi pomysłami ,
inspiracjami, doświadczeniem oraz przestrzeń do nawiązania współpracy i poszukiwania
osób do wspólnych działań. Dzielimy się na grupie m.in. ofertami szkole, zaproszeniami
na włączenie się w działania projektowe oraz materiałami. Każdy członek i każda
członkinie może zamieszczać tu swoje materiały, promować siebie i ofertę edukacyjną.
Na koniec 2021 do grupy przyłączyło się 76 członków i członkiń.
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
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DZIAŁANIA EDUKACYJNE
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. W związku z pandemią działania
w 2021 roku były organizowane częściowo w formie online

WARSZTAT Z PLATFORMY LIVEWEBINAR
BEZPŁATNE. Szkolenie odbyło się 20 stycznia 2021 na Zoomie i prowadzone było przez
członka STOP Mateusza Kowalika. Wzięło w nim udział 15 osób.

DROGI EDUKACJI – NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE UCZENIE OSÓB
DOROSŁYCH
BEZPŁATNE. Trzy warsztaty online promujące narzędzia wspierające uczenie się osób
dorosłych – speed learning i uczenie się poza salą szkoleniową, czyli outdoor
online. Wypracowaliśmy je i sprawdziliśmy w projekcie Erasmus+ „Education by the
way” skierowanym do osób prowadzących działania edukacyjne dla grup o niskich
kompetencjach.
Terminy: 21 stycznia, 27 stycznia, 3 lutego 2021
Liczba osób: 65
Osoby prowadzące: Agnieszka Borek, Łukasz Szewczyk

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
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Foto: screen ze spotkania 3 lutego 2021 roku zorganizowanego specjalnie dla członków i członkiń STOP

PIKNIK Z WARSZTATAMI
12 czerwca 2021 w Warszawie zorganizowaliśmy spotkanie promujące efekty prac
w ramach dwóch projektów Erasmus+, w których zaangażowani są nasi członkowie
i członkinie:
1. Warsztat prowadzony przez Łukasza Szewczyka w ramach projektu Erasmus+
Wideo w procesie edukacyjnym Stowarzyszenia Pracownia Filmowa „Cotopaxi”.
2. Warsztat prowadzony przez Agnieszkę Borek i Bartłomieja Walczaka pt. „GRIT,
czyli o tym jak rozwijać wytrwałość w uczeniu się” w ramach projektu Erasmus+
Growing in uRban educatIon and diversiTy (wzrastanie w edukacji miejskiej i
różnorodności).
Podczas spotkania zaprezentowaliśmy też wypracowaną przez zespół roboczy wersję
misji STOP. W Pikniku wzięły udział 22 osoby.

FESTIWALU EDUKACJI NIEFORMALNEJ NA ZMIANĘ
Szkolenia podczas festiwal zorganizowanego 1-2 października 2021 w Toruniu
prowadzone były przez absolwentów i absolwentki 23. Szkoły Trenerskiej.

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

|

15

Współorganizatorami byli: Centrum Aktywności Lokalnej „Willa z pasją” w Toruniu
i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.
Tematy szkoleń:
1. Kobieta odważna i uważna – na siebie i świat (Agnieszka Zakrzewska)
2. Zasadność ochrony danych osobowych w gminnych bibliotekach
publicznych – szkolenie dla bibliotekarzy z gminnych bibliotek publicznych
(Joanna Krasowska)
3. Komunikacja w mediach społecznościowych – jak robić to dobrze? –
warsztaty dla społeczników (Aleksandra Kulik)
4. Wolontariat w kulturze- organizacja wolontariatu skrojona na miarę
potrzeb organizacji i wolontariuszy – szkolenie dla pracowników instytucji
kultury oraz organizacji kulturalnych (Aleksandra Ziętek)
5. Działaj / zmieniaj – jak planować i realizować lokalne inicjatywy – szkolenie
dla aktywnych mieszkanek i mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji
pozarządowych działających na terenie województwa (Iga Sypek, Bartek
Mielczarek)
6. Neurobiologiczne, psychologiczne i społeczne aspekty samosterowności
uczniów – szkolenie dla nauczycieli i nauczycielek (Nina Gralczyk)
7. Portfel z wieloma kieszeniami – szkolenia dla NGO (Anna Górak, Łukasz
Janiszewski) – szkolenie przełożone, odbyło się 23-24.10.2021 w Kielcach

OGŁOSZENIE: https://stowarzyszeniestop.pl/fen-torun-2021/

FESTIWAL WIEDZY
Wydarzenie szkoleniowe prowadzone 8-9 października 2021 dla mieszkańców Słupska
organizowane w ramach treningu zadaniowego 22 Szkoły Trenerskiej.
Współorganizatorem wydarzenia było Centrum Inicjatyw Obywatelskich Słupsk.
Tematy szkoleń:
●

Od pomysłu do projektu. Jak stworzyć projekt społeczny.

●

Jak dobry język wpływa na dobre postawy.

●

Jak wykorzystać narzędzia partycypacji społecznej aby zmieć swoje otoczenie.

●

Dziecko i film. Jak rozmawiać z dziećmi p(o) filmie.
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
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●

Jak promować organizację społeczną w internecie.

●

Pierwsze kroki tworzenia miejscowości tematycznej.

●

Praca z grupą młodzieży po pandemii.

OGŁOSZENIE: http://cio.slupsk.pl/festiwal-wiedzy/

DOBROSTAN TRENERSKI – CZYLI JAK ZADBAĆ O SIEBIE
PRACUJĄC I SZKOLĄC W ONLAJNIE
Warsztat online wypracowany został w ramach projektu „Skrzydła dla STOP. Powstał
jako odpowiedź na potrzebę odnalezienia się w wirtualnym świecie trenerskim
i zadbania o siebie i swoje emocje.
Warsztat rozwojowy poprowadzony 3 grudnia 2021 przez Martę Sykut i Małgorzatę
Winiarek-Kołucką stworzył przestrzeń na spotkanie uczestnikom i uczestniczkom
z samą/samym sobą i pozwolił przyjrzeć się obszarom, które znacząco wpływają na
poczucie dobrostanu, a aktywności podczas warsztatu angażowały ciało, emocje i umysł.
W całodziennym warsztacie uczestniczyło 10 osób.

PRZESTRZEŃ DLA WSZYSTKICH
4 grudnia 2021 na Nowolipkach odbyło się spotkanie, którego tematem było wspieranie
migrantów i uchodźców oraz na rozwijanie kompetencji obywatelskich.
Podzieliliśmy się doświadczeniami z dwóch projektów, w których STOP był partnerem .
Mieliśmy także dwie gościnie specjalne Khedi Alievę i Dorotę Jaworską z Fundacji Kobiety
Wędrowne.
Warsztaty:
●

Witamy w nowej przestrzeni – krótka forma warsztatowa wykorzystująca
dorobek projektu „DiverPass”, w którym zajmowaliśmy się wspieraniem
migrantów i migrantek, rozwijając nowe formy poza-szkolnej edukacji przez
zaangażowanie wolontariackie. Prowadzenie Agnieszka Borek i Bartłomiej
Walczak.
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●

Miasto jak wspólny pokój – warsztat pokazujący doświadczenia
z wykorzystania metafory „wspólnego pokoju” jako inspiracji do planowania
działań w społecznościach przyjmujących nowych mieszkańców. Warsztat
prowadzony przez Khedi Alievę i Dorotę Jaworską z Fundacji Kobiety Wędrowne.

●

Miasto jako agora – warsztat z wykorzystaniem gry rozwijającej kompetencje
obywatelskie. Gra została zaprojektowana i przetestowana w projekcie
„StoryDec”.

SZKOŁA UCZENIA ONLINIE
W 2021 roku rozpoczęliśmy pracę nad szkołą w wersji online. Szkołę przygotowaliśmy
dla trenerów i trenerek, którzy chcą podnieść swoje umiejętności pracy z grupami online,
szukają pomysłów na to jak przenieść zajęcia z sali szkoleniowej na salę wirtualną oraz
chcą poznać atrakcyjne i skuteczne metody, narzędzia, techniki, które działają w formie
zdalnej. Podczas rekrutacji na wiosnę 2021 nie udało się uruchomić szkoły, ale
planujemy ponowne uruchomienie naboru w 2022 roku.
Osoby zaangażowane w tworzenie programu szkoły: Agnieszka Borek, Grzegorz Idziak,
Marcin Sobaszek, Marta Sykut, Łukasz Szewczyk, Bartłomiej Walczak, Małgorzata
Winiarek-Kołucka, Joanna Zaremba.
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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 2021 roku kontynuowaliśmy prowadzenie 22. i 23. Szkoły, których realizacja została
przedłużona z powodu pandemii. Na koniec 2021 roku grono absolwentów
i absolwentek szkół trenerskich powiększyło się o 21 osób.

W 2021 roku rozpoczęliśmy przygotowania i rekrutacje do 24. Szkoły Trenerskiej, której
Superwizorką jest Agnieszka Zarzycka.

22. SZKOŁA TRENERSKA
TERMIN REALIZACJI

styczeń 2020 – listopad 2021 (203 godz. zajęć szkoleniowych)

ZESPÓŁ

Agnieszka Zarzycka – Superwizorka, Marcin Grudzień – opiekun procesów,
Katarzyna Fusiek - koordynatorka

ABSOLWENCI I
ABSOLWENTKI

12 osób: Adrianna Bartczak, Łukasz Broniszewski, Patrycja Czawłtko, Izabella
Gawęcka, Karolina Jarosz, Magdalena Jasińska, Jakub Jaskółowski, Julia
Koczanowicz-Chondzyńska, Monika Nowakowska, Katarzyna Radzikowska,
Anna Stadnik-Wójtowicz, Agnieszka Węgrzyn

DZIAŁANIA
ZREALIZOWANE W
2021

●

21-23 maja 2021 - Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej: badanie
potrzeb, projektowanie ewaluacja (Katarzyna Sekutowicz)

●

25-27 czerwca 2021 - Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do
treningu zadaniowego (Agnieszka Zarzycka)

●

8-9 października 2021 – Trening zadaniowy „Festiwal Wiedzy” (Słupsk)
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●

5-7 listopada 2021 - Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju
i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły (Agnieszka Borek,
Agnieszka Zarzycka)

23. SZKOŁA TRENERSKA
TERMIN REALIZACJI

maj 2020 – październik 2021 (203 godz. zajęć szkoleniowych)

ZESPÓŁ

Agnieszka Zarzycka – Superwizorka, Katarzyna Fusiek - koordynatorka

ABSOLWENCI I
ABSOLWENTKI

9 osób: Anna Górak, Nina Gralczyk, Łukasz Janiszewski, Joanna Krasowska,
Aleksandra Kulik, Bartłomiej Mielczarek, Iga Sypek, Agnieszka Zakrzewska,
Aleksandra Ziętek

DZIAŁANIA
ZREALIZOWANE W
2020

●

8-30 maja 2021- Prezentacja trenerska – Trener/trenerka w roli
eksperta/ki oraz w roli coacha/ki (Piotr Henzler)

●

11-13 czerwca 2021 - Szkolenie jako narzędzie zmiany społecznej:
badanie potrzeb, projektowanie ewaluacja (Katarzyna Sekutowicz)

●

3-4 lipca 2021 - Trening umiejętności komunikacyjnych i facylitacyjnych
– Trener/trenerka w roli facylitatora/ki (Barbara Chruślicka)

●

4-6 września 2021 - Etiudy szkoleniowe – przygotowanie się do treningu
zadaniowego (Agnieszka Zarzycka)

●

1-2 października 2021 - Trening zadaniowy „Festiwal Edukacji
Nieformalnej NA ZMIANĘ” (Toruń)

●

30-31 października 2021 - Ja w roli trenerskiej – podsumowanie rozwoju
i wyznaczenie kolejnych celów oraz ewaluacja szkoły (Agnieszka
Zarzycka, Agnieszka Borek)
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PROJEKTY KRAJOWE
FINANSOWANE ZE ŹRÓDEŁ
PUBLICZNYCH
W 2021 roku kontynuowaliśmy realizację naszego strategicznego projektu SKRZYDŁA
DLA STOP, który otrzymaliśmy w ramach PROO oraz systemowego projektu w ramach
ekonomii społecznej SPÓJNA INTEGRACJA REGIONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2.

SKRZYDŁA DLA STOP – stabilna, atrakcyjna i profesjonalna
organizacja na rynku polskim i europejskim

TERMIN

1.09.2020 – 31.12.2022

NUMER PROJEKTU/ UMOWY

45/PROO/1a/2020

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/skrzydla-dla-stop/
https://stowarzyszeniestop.pl/materials-english/

FINANSOWANIE

Projekt finansowany ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach
Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Skrzydła dla STOP to projekt rozwojowy, w ramach którego otrzymaliśmy wsparcie na
działania statutowe oraz na rozwój instytucjonalny. Jego realizacja jest ściśle powiązana
ze strategia rozwojową STOP i wprost odpowiada na nasze bieżące potrzeby:
●

Podnoszenie kompetencji trenerów i trenerek NGO zajmujących się edukacją
dorosłych i działających na rzecz zmiany społecznej.

●

Opracowanie aktualnych materiałów edukacyjnych dla trenerów i trenerek.

●

Podniesienie atrakcyjności oferty STOP dla naszych członków i członkiń (oferta
szkoleniowa oraz wejście na europejski rynek pracy).
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GŁÓWNE DZIAŁANIA
●

Kurs II stopnia – 6 modułów szkoleniowych dla zaawansowanych trenerów
i trenerek, które razem złożą się na szkołę trenerską II stopnia

●

Szkolenia dla grup międzynarodowych (w jęz. angielskim) – 6 kursów dla
edukatorów, nauczycieli i trenerów spoza Polski (kraje EU i uczestniczące
w programie Erasmus +)

●

Podręcznik multimedialny – materiały rozwojowe dla trenerów i trenerek
(teksty i wideo)

●

Materiały edukacyjne i informacyjne (teksty i wideo)

W 2021 roku kontynuowaliśmy pracę nad materiałami edukacyjnymi i programami
szkoleniowymi. Zorganizowaliśmy dwa wyjazdy filmowe do Wrocławia i w Karkonosze,
gdzie pracowaliśmy nad kolejnymi materiałami wideo promującymi działania
Stowarzyszenia i prezentującymi różne zagadnienia merytoryczne.
SZKOLENIA
3 grudnia 2021 odbył się pierwszy pilotaż programu szkolenia: Dobrostan trenerski –
czyli jak zadbać o siebie pracując i szkoląc w onlajnie prowadzony przez Martę Sykut
i Małgorzatę Winiarek-Kołucką. Uczestniczyło w nim 10 osób.
ARTYKUŁY I PUBLIKACJE 2021 (linki do stron z artykułem lub publikacji pdf):
Język polski:

1. Dobre rozpoczęcie, czyli o początkach pracy z grupą
2. Prowadzenie szkoleń z perspektywy porozumienia bez przemocy (NVC)
3. Kolb a różnice kulturowe (pdf)
4. W poszukiwaniu alternatyw
5. Od świadomości do aktywności, czyli jak wspierać dorosłych i młodzież w rozwijaniu ich
kompetencji obywatelskich
Język angielski:
1. BRAIN-FRIENDLY TEACHING: How to help your audience really learn? (pdf)
2. How to conduct educational activities in multicultural and multinational groups (pdf)
3.

Elements of body and movement education in working with groups and in conducting
training (pdf)

4. When our brain learns best – the neuroscience perspective on conditions enhancing the
learning process in a group (pdf)
5. How to evoke the learner’s responsibility for the learning process and its outcomes? (pdf)
6. Me as a trainer and educator – so who?
7. A practical checklist for your educational activity from the NVC perspective
Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok
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8. The social aspect of emotions – let’s talk about SEL
9. Using games in education

FILMY (opublikowane w 2021 roku)

Open Space Technology - nowa jakość
spotkań, debat i konferencji

Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem?
Moje kompetencje kluczowe

Uniwersalne strategie uczenia się, czyli o tym,
że cykl Kolba to nie wszystko

Applied DRAMA - metoda rozwijania
umiejętności społecznych

Czy jest kompetencja międzykulturowa?
(dźwięk: jęz. angielski, napisy: jęz. polski)
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SPÓJNA INTEGRACJA REGIONALNA EKONOMII SPOŁECZNEJ II
(SIRES II)

TERMIN

01.09.2020 – 31.08.2023

PARTNERZY

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

NUMER PROJEKTU

POWR.02.09.00-00-0090/19

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/sires2/

Celem projektu jest budowanie i wzmacnianie kompleksowości oraz trwałości
systemu wsparcia w 16 regionach i na poziomie ponadregionalnym, poprzez
działania doradcze i rzecznicze dotyczące spójności polityk publicznych w zakresie
ekonomii społecznej. Projekt jest kontynuacją projekty z lat 2017-2020. Podobnie jak
w pierwszej edycji STOP jest odpowiedzialny za doradztwo oraz szkoleniach
w obszarze umiejętności miękkich. Dodatkowo prowadzimy superwizje dla zespołu
i konsultantów/ek projektu.

DORADZTWO
W 2021 roku przeprowadziliśmy 179 godzin doradztwa. Tematy:
●

wzmocnienie kompetencji liderów zespołów i osób zajmujących kierownicze
stanowiska

●

współpraca MCPS z JST,

●

prowadzenie spotkań online

●

promocja ekonomii społecznej

●

budowanie zespołu

●

zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi

●

budowanie współpracy, poprawa komunikacji w zespole
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SZKOLENIA
W 2021 roku przeprowadziliśmy osiem 16-godzinnych szkoleń, w których wzięło udział
101 osób:
1. 19, 26 stycznia i 2, 9 lutego 2021 - Prowadzenie spotkań online (poziom
podstawowy, online) – Krzysztof Leończuk
2. 21, 28 stycznia i 4, 11 lutego 2021 - Prowadzenie spotkań online (poziom
średniozaawansowany, online) – Krzysztof Leończuk
3. 2, 9, 16 i 23 marca 2021 - Prowadzenie spotkań online (poziom podstawowy,
online) – Krzysztof Leończuk
4. 4, 11, 18, 25 marca 2021 - Prowadzenie spotkań online (poziom
średniozaawansowany, online) – Krzysztof Leończuk
5. 17-18 czerwca 2021 - Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi. Zarządzanie
zespołem – mój zespół (Warszawa) – Piotr Henzler
6. 29-30 lipca 2021 - Zarządzanie strategiczne zasobami ludzkimi. Zarządzanie
zespołem – ja jako menedżer/menedżer (Warszawa) – Marta Henzler
7. 26-27 sierpnia 2021 - Cykl szkoleń - Umiejętność pracy z grupą dla pracowników
ROPS zajmujących się ekonomią społeczną. Proces grupowy. Jak zadbać o proces
grupowy, budować potencjał grupy, z którą pracuję w czasie spotkań, zebrań,
sieci, grup roboczych? (Warszawa) – Agnieszka Otapowicz
8. 21-22 października 2021 - Cykl szkoleń - Umiejętność pracy z grupą dla
pracowników ROPS zajmujących się ekonomią społeczną. Prowadzenie spotkań.
Jak prowadzić spotkania, zebrania, sieci, grupy robocze metodami aktywnymi
(Warszawa) – Ewa Jasińska

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

|

25

ARTYKUŁY
W 2021 roku opracowaliśmy 2 artykuły merytoryczne.

Między pracą stacjonarna a zdalna w urzędzie.
Jak zadbać o siebie i zespół, żeby się nie zgubić?
Autorka: Katarzyna Gorzędowska
Pobierz: https://stowarzyszeniestop.pl/publikacjamiedzy-praca-stacjonarna-a-zdalna/

Między pędem a spokojem. O zarządzaniu
sobą w czasie
Autorka: Daria Sowińska-Milewska
Pobierz: https://stowarzyszeniestop.pl/ozarzadzaniu-soba-w-czasie-publikacja/
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PROJEKTY I DZIAŁANIA
MIĘDZYNARODOWE
Stowarzyszenie STOP od wielu lat zaangażowane jest w działania międzynarodowe
i współpracę partnerską. Mamy już duże doświadczenie w pracy w międzynarodowym
zespole, zarządzaniem partnerskim projektem i prowadzenia działań edukacyjnych
w języku angielskim.
W 2021 roku zakończyliśmy kilka projektów w ramach programu Erasmus+ Partnerstwo
strategiczne: EDUCATION BY THE WAY (STOP jako lider), STORYDEC
i DIVERPASS. W 2021 kontynuowaliśmy realizacje: ECO-ACTIVE FOR PLANET (STOP jest
liderem), YOMEM (z liderem z Włoch) i VOSOTROS (z liderem z Francji) oraz
rozpoczęliśmy nowy projekt partnerski MEMORIES ACROSS EUROPE (z liderem z
Włoch).
Po wyciszeniu ograniczeń pandemicznych wiosną 2021 Stowarzyszenie przystąpiło do
aktywnej realizacji projektów międzynarodowych. W roku 2021 zorganizowaliśmy kilka
wyjazdów w ramach dwóch edycji projektu dot. mobilności kadry edukacyjnej:
KOMPETENTNI I OTWARCI NA RÓŻNORODNOŚĆ TRENERZY NA EUROPEJSKIM
RYNKU oraz w ramach partnerstw strategicznych KA2.
Projekty międzynarodowe umożliwiają nam zaangażowanie w działania członków
i członkinie, np. jako członków zespołów wypracowujących rezultaty, uczestników działań
edukacyjnych i mobilności.
Od kilku lat Stowarzyszenie podejmuje działania związane z przygotowaniem oferty
szkoleń w języku angielskim i oferowaniu szkoleń dla uczestników i uczestniczek spoza
Polski. W maju 2021 roku do zespołu biura dołączyła osoba odpowiedzialna za promocje
działań zagranicznych.
W 2021 roku zorganizowaliśmy sześć szkoleń dla międzynarodowych grup:
●

26-27 maja 2021, Warszawa + online - szkolenie w projekcie Eco-Active-for
Planet (short-term joint staff training events, 29 osób, w tym 10 na sali
szkoleniowej), facylitatorka: Agnieszka Borek
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●

17-19 czerwca 2021, Warszawa + online - szkolenie w projekcie VOSOROS
(short-term joint staff training events, szkolenie hybrydowe: 14 osób na miejscu
i 9 online), facylitatorzy: Agnieszka Borek, Bartłomiej Walczak

●

19-24 lipca 2021, Warszawa – Aktywne metody nauczania, szkolenie dla grupy
bibliotekarek z Rumunii (7 osób), prowadzące: Marta Sykut, Gośka Tur.

●

20-22 września 2021, Warszawa – szkolenie w projekcie YoMeM (short-term
joint staff training events, 20 osób), facylitatorzy: Agnieszka Borek, Clive
Robertson, Claudia Liberato.

●

27 września – 1 października 2021, Kraków – szkolenie w projekcie Eco-Activefor Planet (short-term joint staff training events, 17 osób), facylitatorka: Agnieszka
Borek, ekspert: Marcin Mitzner..

●

11-15 października 2021, Warszawa – Projektowanie procesów edukacyjnych,
szkolenie na greckich nauczycieli (3 osoby), prowadzące: Agnieszka Borek, Anna
Skocz.

STOP wzmacnia swoją ekspertyzę w kontekście międzynarodowym, rozwija nowe
poziomy współpracy merytorycznej i możliwość szkolenia osób członkowskich za granicą
przy wsparciu finansowym programu Erasmus+ a także wzmacnia międzynarodowe
sieciowanie i widoczność w sektorze edukacji osób dorosłych, młodych dorosłych
i nauczycieli przygotowując się do aktywnej promocji komercyjnych szkoleń
międzynarodowych (na bazie doświadczeń i pilotaży z PROO).
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PROJEKTY PARTNERSKIE – Erasmus+ KA2

EDUCATION BY THE WAY (EDU-BTW)
ZAKOŃCZONY

KRAJE PARTNERSKIE

Polska (STOP liderem), Finlandia, Czechy, Belgia, Włochy
10.2018-01.2021

TERMIN REALIZACJI

FINANSOWANIE

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 2

NUMER

2018-1-PL01-KA204-051193

STRONA WWW

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

CEL PROJEKTU

Podniesienie kompetencji trenerów/ek i edukatorów/ek uczących osoby dorosłe,
głównie w obszarze nauczania dorosłych o niskich kwalifikacjach. Bezpośrednią
grupą odbiorców są edukatorzy i trenerzy, ale wpływ projektu będzie dotyczył
przede wszystkim dorosłych o niskich kwalifikacjach.

DZIAŁANIA W 2021

ZESPÓŁ PROJEKTU

Działania upowszechniające, warsztaty promujące efekty projektu, sprawozdanie
końcowe. Projekt rozliczony.
7 osób (Paulina Sierzputowska, Agnieszka Borek, Monika Bartosiewicz-Niziołek,
Łukasz Szewczyk, Marcin Sobaszek, Małgorzata Winiarek-Kołucka, Joanna Zaremba)

PUBLIKACJA
Edukacja w drodze. Edukacyjny powerbank do pracy z
różnymi grupami
Pobierz: https://stowarzyszeniestop.pl/stop/wpcontent/uploads/2022/01/Manual_EDU-BTW_PL.pdf
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ECO-ACTIVE FOR PLANET

KRAJE PARTNERSKIE

Polska (STOP liderem), Polska (partner), Finlandia, Czechy, Luxemburg/Belgia,
Łotwa

TERMIN REALIZACJI

12.2020- 02.2023

FINANSOWANIE

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 2

NUMER

2020-1-PL01-KA204-082246

STRONA WWW

www.stowarzyszeniestop.pl/eco-active-for-planet
https://ecoactiveforplanet.eu/

CEL PROJEKTU

Projekt łączy działania edukacyjne z dbaniem i ochroną naszej planety, która
mierzy się obecnie z wieloma problemami środowiskowymi i ekologicznymi.
Chcemy także zachęcić trenerów i trenerki, edukatorów i edukatorki osób
dorosłych uczących się do przyjrzenia się otaczającemu ich środowisku i podjęcia
działań prowadzących do zmian na poziomie indywidualnym lub lokalnym.
Spotkania z partnerami projektu (głównie online), praca koncepcyjna i
merytoryczna nad produktami projektu (Kodeks postepowania Eko-trenera i ekotrenerki, kompetencje ekologiczne, Toolkit), organizacja dwóch szkoleń, złożenie
sprawozdania przejściowego.

DZIAŁANIA W 2021

Spotkania:
●

18-19.01.2021 – spotkanie online kick off

●

26-28 maja 2021 – szkolenie w Warszawie (27 osób: 10 stacjonarnie w biurze
STOP + 17 online)

●

27 września – 1 października 2021 – szkolenie w Krakowie (19 osób + 3
online)

ZESPÓŁ PROJEKTU

4 osoby (Paulina Sierzputowska, Agnieszka Borek, Marcin Mitzner, Monika
Bartosiewicz-Niziołek)
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Young Messengers of European Memory
(YoMeM)
KRAJE PARTNERSKIE

Włochy (lider), Włochy (partner), Polska, Szwecja, Rumunia, Francja, Wielka Brytania

TERMIN REALIZACJI

01.2020- 05.2023

FINANSOWANIE

Erasmus+ Młodzież Akcja 2

NUMER

2020-2-IT03-KA205-019585

STRONA WWW

www.stowarzyszeniestop.pl/yomem

CEL PROJEKTU

Zależy nam na wzmocnieniu roli młodych osób w umacnianiu europejskiej pamięci,
odkrywaniu na nowo wartości demokracji, współistnienia, sprawiedliwości
społecznej, jako fundamentalne wartości Unii Europejskiej.

DZIAŁANIA W 2021

Spotkania z partnerami projektu (głównie online), praca koncepcyjna i
merytoryczna nad produktami projektu (ścieżki edukacyjne, narzędzia i ćwiczenia),
organizacja szkolenia.
Spotkania:
● 1-2 lutego 2021 – spotkanie online kick off
● 20-22 września 2021 – szkolenie w Warszawie (20 osób)

ZESPÓŁ PROJEKTU

2 osoby (Paulina Sierzputowska, Agnieszka Borek)
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Volunteering creates Social Transformations VOSOTROS
KRAJE PARTNERSKIE

Francja (lider), Belgia, Hiszpania, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Włochy

TERMIN REALIZACJI

12.2020- 01.2023

FINANSOWANIE

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 2

NUMER

2020-1-FR01-KA204-080276

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/vosotros/

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest promowanie doświadczenia wolontariatu jako narzędzia
włączenia i integracji społecznej. Projekt skupia się na spotkaniach
międzynarodowych i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami
edukacyjnymi, które działają w obszarze ewaluacji i mierzenia wpływu działań
edukacyjnych.
Spotkania z partnerami projektu (online i wyjazdowe), praca koncepcyjna, ustalenie
harmonogramu spotkań i wizyt studyjnych.
Spotkania:
● 29 stycznia 2021 – spotkanie online kick off

DZIAŁANIA W 2021

ZESPÓŁ PROJEKTU

●

17-19 czerwca 2021 – forum w Warszawie (14 osób na miejscu i 9 online)

●

13-17 września 2021 – wizyta studyjna w Rumunii (Arad)

●

14-15 października 2021 – spotkanie partnerstwa we Włoszech (Rzym)

●

9-11 listopada 2021 – wizyta studyjna w Portugalii (Lizbona)

4 osoby (Agnieszka Borek, Bartłomiej Walczak, Anna Żelazowska- Kosiorek, Paulina
Sierzputowska)
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MEMORIES ACROSS EUROPE (MAE)

KRAJE PARTNERSKIE

Włochy (lider), Francja, Włochy (partner), Niemcy, Polska, Szwecja, Bułgaria

TERMIN REALIZACJI

02.2022 – 01.2024

FINANSOWANIE

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 2

NUMER

2021-1-IT02-KA220-ADU-000029330

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/memories-across-europe/

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu realizację działań edukacyjnych dla dorosłych i osób starszych z
wykorzystaniem metodologii autobiograficznej i opowiadania historii, z naciskiem
na kilka kluczowych aspektów, takich jak:
• wspólna i pozytywna konstrukcja tożsamości europejskiej;
• stymulowanie dialogu międzypokoleniowego i solidarności;
• promowanie mobilności dorosłych i osób starszych w całej Europie;
• zachęcanie do aktywnego aktywności i działania przez całe życie.

DZIAŁANIA W 2021

Informacja o dofinansowaniu, działania lidera w związku z podpisaniem umowy
grantowej.
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Storytelling to Develop Civic Competences in
Young People (STORYDEC)
ZAKOŃCZONY
KRAJE PARTNERSKIE

Włochy (lider), Włochy (partner), Polska, Szwecja, Rumunia, Francja, Wielka Brytania

TERMIN REALIZACJI

01.2019-11.2021

FINANSOWANIE

Erasmus+ Młodzież Akcja 2

NUMER

2018-3-IT03-KA205-014232

STRONA WWW

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

CEL PROJEKTU

Projekt zakłada stworzenie narzędzi i ścieżek edukacyjnych wykorzystujących
storytelling i metodę autobiograficzną do zastosowania przez osoby pracujące z
młodzieżą.
Chcemy aby działania skierowane do młodzieży były bardziej skuteczne i
profesjonalne i służyły wspieraniu ich integracji społecznej i uczestnictwa w
demokratycznym życiu Unii Europejskiej.
Praca nad produktami projektu i rozwojem archiwum opowieści StoryAp.

DZIAŁANIA W 2021

Regularne spotkania online. Działania upowszechniające. Sprawozdanie końcowe.
Spotkania:
●

ZESPÓŁ PROJEKTU

25-26 października 2021 – spotkanie partnerstwa we Włoszech (Rzym)

4 osoby (Paulina Sierzputowska, Agnieszka Borek, Anna Żelazowska-Kosiorek,
Małgorzata Winiarek-Kołucka)
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DIVERPASS – a guidance for professionals to
support migrant learners
ZAKOŃCZONY
KRAJE PARTNERSKIE

Francja (lider), Włochy, Polska, Węgry

TERMIN REALIZACJI

09.2019-11.2021

FINANSOWANIE

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 2

NUMER

2019-1-FR01-KA204-063076

STRONA WWW

www.diverpass.eu
www.stowarzyszeniestop.pl/diverpass

CEL PROJEKTU

W ramach projektu chcemy wzmocnić ofertę edukacyjną kierowaną do imigrantów
poprzez rozwój umiejętności identyfikacji kompetencji, adaptacji do
zróżnicowanych warunków nauczania i indywidualnych potrzeb oraz walidacji
kompetencji nabywanych w uczeniu nieformalnym i pozaformalnym.
Praca nad produktami projektu. Regularne spotkania online. Działania
upowszechniające. Sprawozdanie końcowe.

DZIAŁANIA W 2021

Spotkania:
●

27 czerwca – 1 lipca 2021 – spotkanie partnerstwa i seminarium we Francji
(Lourdes)

●
ZESPÓŁ PROJEKTU

6-7 października 2021 – spotkanie partnerstwa w Warszawie

3 osoby (Agnieszka Borek, Paulina Sierzputowska, Bartłomiej Walczak)

Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok

|

35

MOBILNOŚĆ KADRY

KOMPETENTNI I OTWARCI NA RÓŻNORODNOŚĆ
TRENERZY NA EUROPEJSKIM RYNKU
TERMIN REALIZACJI

06.2019-05.2022

FINANSOWANIE

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 1

NUMER

2019-1-PL01-KA104-064751

STRONA WWW

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

LICZBA MOBILNOŚCI
W PROJEKCIE

CEL PROJEKTU

30 wyjazdów edukacyjnych, w tym:
● 18 na szkolenia zagraniczne
●

10 na grupowe szkolenie tematyczno-językowe

●

2 w ramach job shadowing

Realizacja projektu umożliwi dalszy rozwój i pogłębianie znaczenia oraz kontaktów
międzynarodowych Stowarzyszenia, a także rozwój kompetencji trenerskich i
osobistych członków i członkiń.
Z powodu pandemii projekt został przedłużony na maksymalne 36 miesięcy, część
wyjazdów zaplanowano na 2022 rok.
Wyjazdy edukacyjne:
●

26 lipca – 1 sierpnia 2021 – Key competences for education of
disadventaged groups (Sztokholm, Szwecja) – Katarzyna Sadło, Joanna

DZIAŁANIA W 2021

Zaremba
●

1-7 sierpnia 2021 – 21st Century aproach to adult education (Pula,
Chorwacja) – Marta Cielińska-Idziak, Grzegorz Idziak

●

6-12 sierpnia 2021 – Boal’s Methodology in Education (Pula, Chorwacja) –
Monika Bartosiewicz-Niziołek, Urszula Herbich

●

13-17 września 2021 – Younger Staff Training (Bruksela, Belgia) – Pola
Kochan, Anna Skocz
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KOMPETENTNI I OTWARCI NA RÓŻNORODNOŚĆ
TRENERZY NA EUROPEJSKIM RYNKU 2
TERMIN REALIZACJI

31.12.2020 – 30.12.2022

FINANSOWANIE

Erasmus+ Edukacja Dorosłych Akcja 1

NUMER

2020-1-PL01-KA104-080631

STRONA WWW

https://stowarzyszeniestop.pl/kompetentni-i-otwarci-2/
36 wyjazdów edukacyjnych, w tym:
●

Szkolenia specjalistyczne-grupowe: Digital Storytelling Facilitator Course (8
os.), Zaawansowane szkolenie dla trenerów, łączące umiejętności liderskie

LICZBA MOBILNOŚCI
W PROJEKCIE

CEL PROJEKTU

z trenerskimi (10 os.), Inclusive education in context in a diverse
community (10 os.)
●

Szkolenia tematyczne (6 os.)

●

Konferencja (2 os.)

Jest to kontynuacja projektu z 2019 roku. Druga edycja projektu skupia się na
szkoleniach grupowych i “szytych na miarę”. Dzięki temu będziemy mogli
zorganizować dopasowane do naszych potrzeb trzy szkolenia dla około 10osobowych grup składających się z pracowników oraz członków i członkiń STOP.
W 2021 roku, w związku z realizacja 1. edycji i pandemią, realizacja projektu skupiła
się w większości na planowaniu działań i kontakcie z organizatorami.

DZIAŁANIA W 2021

Wyjazd edukacyjny:
●

29 listopada - 3 grudnia 2021 - Nansen Training Dialogue in Conflict
(Lillehammer, Norwegia) - Karolina Dorożała, Gośka Tur
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DZIAŁANIA NA RZECZ EDUKACJI
DOROSŁYCH I 3. SEKTORA
EAEA - działania STOP w ramach członkostwa
W ramach naszego członkostwa w European Association for the Education of Adults
(EAEA), angażujemy się w działania promujące edukację i nauczanie osób dorosłych (ALE
– Adult Learning and Education), składamy sprawozdanie roczne z naszych działań oraz
z sytuacji w kraju dotyczącej edukacji osób dorosłych (EAEA Country Report), promujemy
nasze międzynarodowe działania poprzez newsletter EAEA.

Rada ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych
Daria Sowińska-Milewska kontynuowała w 2021 roku działania jako reprezentantka
STOP członkostwo w Radzie ds. Kompetencji Sektora Usług Rozwojowych. Zadaniem
Rady jest działalność na rzecz sektora usług rozwojowych i identyfikowanie potrzeb
kwalifikacji zawodowych sektora.

LET IT WORK - działajmy zdrowo!
Jesienią 2021 roku dołączyliśmy do partnerstwa w ramach projektu “Burnout Aid - Let It
Work - działajmy zdrowo!” realizowanego przez Fundacje Culture Shock.
Projekt oferuje wielowymiarowe wsparcie dla 3. sektora: fundacji, stowarzyszeń,
ruchów nieformalnych, ich działaczek i działaczy. Jest odpowiedzią na pojawiające się
w organizacjach problemy z zakresu kultury organizacyjnej (dotyczące m.in. zarządzania,
komunikacji, dobrostanu psychicznego aktywistów i aktywistek), zwiększające ryzyko
rozwoju wypalenia zawodowego. Działania kierowane są do NGO (i osób z nimi
związanych), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z mniejszych ośrodków,
pracujących z defaworyzowanymi grupami odbiorców: osobami LGBTQ+, kobietami,
seniorami i seniorkami, osobami z niepełnosprawnościami, migrantkami i migrantami,
aktywistami i aktywistkami ekologicznymi.
1 października 2021 r. odbyła się na anty-konferencja online RAZEM pomoc skierowana
do osób zaangażowanych w działania 3. Sektora rozpoczynjąca działania w projekcie.
RAPORT Z ANTY-KONFERENCJI: https://burnout-aid.eu/pl/22
STRONA PROJEKTU: https://burnout-aid.eu/pl
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PROJEKTY ZŁOŻONE W 2021 ROKU
Termin
złożenia

Tytuł

Program

Forma

Status

Luty 2021

Sustainability Matrix for
ALE institutions - SMALEI

Erasmus+ KA2
Współpraca
organizacji i
instytucji

STOP partnerem

DOFINANSOWANE

Maj 2021

Creating competences of
lecturers for the
transformation of digital
learning

Erasmus+ KA2
Edukacja dorosłych

STOP partnerem

BRAK
DOFINANSOWANIA

Maj 2021

Seniors 4 Environment

Erasmus+ KA2
Edukacja dorosłych

STOP partnerem

BRAK
DOFINANSOWANIA

Maj 2021

Education and Art for
Social Inclusion

Erasmus+ KA2
Młodzież

STOP partnerem

DOFINANSOWANE

Maj 2021

Memories Across Europe

Erasmus+ KA2
Edukacja dorosłych

STOP partnerem

DOFINANSOWANE

Październik
2021

Akredytacja Erasmusa w
sektorze Edukacja
dorosłych

Erasmus+

STOP samodzielnie

NIE PRZESZEDŁ

____________________________________________________________________________________
Sporządziła: Paulina Sierzputowska
Data: 30 czerwca 2022
Grafika z okładki: Light vector created by freepik - www.freepik.com
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