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Wstęp

Informacje rejestracyjne
NOMADA Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
adres siedziby: ul. Paulińska 4-8; 50-247 Wrocław
KRS:0000342030
NIP:8982168187
REGON:021136714

Skład Zarządu
prezeska - Katarzyna Pawlik
prezeska - Joanna Synowiec
prezeska - Anna Galik
czonikini zarządu - Dominika Kulczyńska 
członkinii zarządu - Agata Ferenc 
członkini zarządu - Agnieszka Szczepaniak
członkini zarządu - Julia Dauksza 
członkini zarządu - Joanna Janiszewska

Zasady i zakres działalności
Cele statutowe
1. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, tj. prowadzenie i wspieranie 
działalności informacyjnej, oświatowej,   naukowej, społecznej i kulturalnej dążącej do kształtowania postaw solidarności 
międzyludzkiej i porozumienia ludzi o różnym pochodzeniu i statusie społecznym, kulturowym, politycznym czy religijnym;
2. Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka, demokracji, wolności i swobód 
obywatelskich;
3. Działanie na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, seksualnych, kulturowych, więźniów i byłych 
więźniów oraz uchodźców, imigrantów, emigrantów i innych osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym;
4. Przybliżanie  kultur mniejszości etnicznych oraz kulturowych Polski, Europy i świata oraz ochrona ich dziedzictwa 
narodowego i tradycji;
5. Działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji migrantów i uchodźców, mniejszości kulturowych, 
etnicznych lub religijnych w Polsce i na świecie;
6. Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz środowisk wielokulturowych;
7. Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów i uchodźców, członków mniejszości kulturowych, etnicznych lub religijnych w 
Polsce i na świecie;
8. Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk żywiołowych lub 
innych sytuacji zagrażających   ich życiu lub dobrobytowi na terenie RP i zagranicą;
9. Prowadzenie edukacji globalnej i rozwojowej;
10. Przeciwdziałanie zjawisku przymusowej prostytucji oraz handlu ludźmi;
11. Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
13. Działania na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków psychoaktywnych;
14. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
15. Upowszechnianie i ochrona praw mniejszości seksualnych;
16. Wspieranie badań i innowacyjnych rozwiązań dotyczących energii odnawialnej;
17. Propagowanie proekologicznych technologii uprawy roślin;
18. Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska oraz promowanie postaw ekologicznych;
19. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych wykluczeniem 
społecznym;
20. Rozwój kadr i promowanie przedsiębiorczości;
21. Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
22. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz zasad sprawiedliwego handlu (fair trade);
23. Wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich;
24. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem,
25. Ochrona i promocja zdrowia;
26. Upowszechnianie działań związanych z krajoznawstwem, turystyką oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
27. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
28. Działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych a w szczególności spółdzielni socjalnych;
29. Podnoszenie kwalifikacji podmiotów samorządowych, pozarządowych, gospodarczych i innych w Polsce i na świecie 
ww. zakresie;
30. Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką;
31. Wspieranie i prowadzenie działalności badawczej i naukowej;



32. Wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej;
33. Promocja i organizacja wolontariatu.

Zakres działalności
Stowarzyszenie realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
poprzez:
1. Prowadzenie szkoleń, konferencji, warsztatów, prelekcji, wystaw, koncertów, działań kulturalnych i artystycznych oraz 
innych imprez; 
2. Organizowanie sympozjów, seminariów i debat publicznych;
3. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej przy pomocy wszelkich dostępnych 
mediów;
4. Inicjowanie, opiniowanie i wspieranie działań organów państwa kreujących i wdrażających politykę migracyjną 
państwa;
5. Prowadzenie poradnictwa z zakresu problematyki migracyjnej, wielokulturowości i praw człowieka;
6. Udzielanie pomocy prawnej, psychologicznej, społecznej oraz materialnej grupom zagrożonym  
wykluczeniemspołecznym z powodu swojej rasy, narodowości, płci, wyznania lub przynależności do określonej   grupy 
społecznej, kulturowej lub etnicznej oraz ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen domowych, klęsk 
żywiołowych  lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub dobrobytowi na terenie RP i zagranicą; 
7. Udzielanie stypendiów, zapomóg i innych form pomocy, których zakres i wysokość określa Zarząd Stowarzyszenia;
8. Organizowanie zbiórek publicznych, zarówno funduszy, jak i dóbr materialnych;
9. Działalność naukowo-badawczą 
10. Działalność doradcza i opiniująca;
11.  Sporządzanie opracowań i ekspertyz; 
12. Współpracę z jednostkami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami inicjatywnymi oraz innymi 
osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania;
13. Współpracę z lokalnymi społecznościami i organizacjami na szczeblu krajowym i międzynarodowym;
14. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i sądów;
15. Pozyskiwanie   funduszy, szczególnie europejskich, wspierających działalność podmiotów 
samorządowych,gospodarczych, pozarządowych i innych;
16. Prowadzenie baz danych związanych z realizacja celów statutowych;
17. Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej 
18. Inne działania realizujące cele statutowe i sprzyjające rozwojowi Stowarzyszenia.

Struktura organizacji
Władzami Stowarzyszenia są:
1.  Walne Zebranie Członków,
2.  Zarząd,
3.  Komisja Rewizyjna.



REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W ROKU 2013

 PROJEKTY

SUKURS - PRZECIWKO PRZEMOCY Z NIENAWIŚCI
Sukurs – projekt przeciwko przemocy z nienawiści ma na celu udzielanie wsparcia i pomocy osobom, które doświadczyły 
przemocy z nienawiści - ze względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość, światopogląd i 
inne cechy. 
Cele projektu to: 
- rozpowszechnianie wiedzy i uwrażliwianie na temat przemocy motywowanej uprzedzeniami; 
- pomoc osobom narażonym i tym, którzy doświadczyli przemocy z nienawiści; 
- informowanie o możliwościach wsparcia organizacji w ramach pracy biura porad; 
- community-working (polegający na bezpośrednim i stałym kontakcie z cudzoziemcami/-kami), empowerment, działania 
edukacyjne. 

Projekt działa od kwietnia 2010 roku. Po przeprowadzeniu badań w latach 2010 - 2012 i opublikowaniu raportu, koncen-
trujemy się  na bezśporednim wsparciu, działaniach rzeczniczych oraz na tworzeniu bazy informacji o atakach motywow-
anych uprzedzeniami. Informacje na temat incydentów motywowanych nienawiścią mogą nam zgłaszać zarówno poszko-
dowani, jak i świadkowie. 
 
W ramach projektu prowadzone są również działania rzecznicze, które skupiają się na perspektywie osób poszkodow-
anych. Do tej pory przyjmowały formę spotkań z przedstawicielami/-kami administracji publicznej (urzędnicy i urzędniczki 
miejskie, policjanci i policjantki), udziału w spotkaniach i debatach, publikacji oświadczenia. Monitorowałyśmy również 
rozprawy sądowe dotyczące zarzutów z art. 256, 257, 119 kk. Projekt do kwietnia finansowany był przez Fundacje EVZ, 
potem realizowany był na zasadach wolontariatu. W ramach działań projektu Sukurs w 2013 roku odbyłyśmy szereg 
spotkań, warsztatów i konferencji. 

Community-working 
Podtrzymywanie kontaktu, zbieranie informacji na temat incydentów HC, asysta w sytuacjach prawnych czy podczas 
wizyt na komendzie policji oraz indywidualna, bezpośrednia edukacja to zakres podejmowanych działań, które w ramach 
community-workingu podejmujemy od 2011 roku. W tym zakresie pracowałyśmy także w roku 2013. W działaniach com-
munity-workingu do kwietnia były zatrudnione 2 osoby, a od kwietnia jedna - mająca kontakt z osobami z różnych krajów 
afrykańskich i Romami rumuńskimi. Dzięki spotkaniom i rozmowom z cudzoziemcami zanotowałyśmy w ubiegłym roku 40 
incydentów motywowanych uprzedzeniami, których doświadczyło łącznie 48 osób 

Biuro porad 
Biuro porad dostępne dla osób poszkodowanych i świadków czynne było w 2013 roku trzy razy w tygodniu, w różnych 
porach. Oferowałyśmy podstawową pomoc prawną i wsparcie psychologiczne. W ramach działań biura prowadziłyśmy 
działania rzecznicze, monitorowałyśmy prasę w zakresie tematyki przemocy z nienawiści i podejmowałyśmy działania 
promujące projekt i naszą ofertę wsparcia. Do naszego biura wsparcia zgłosiło się 14 osób, z tego 6 zgłoszonych 
wydarzeń zostało potwierdzonych jako przemoc z nienawiści  (czterokrotnie było to pobicie, raz zniszczenie mienia i raz 
naruszenie nietykalności cielesnej). Poza tym zanotowałyśmy 4 incydenty dotyczące mowy nienawiści i języka wrogości 
(głównie w internecie), jeden przypadek zinterpretowany został jako dyskryminacja. Ponadto udzielałyśmy wsparcia w 
postaci: asystentury na policji i w sądzie, informacji o procedurach zawiadamiania o popełnieniu przestępstwa i o prz-
episach prawnych w Polsce, porad dotyczących innych sposobów reakcji.  

Monitoring rozpraw sądowych 
W ramach działań monitoringowych w 2013 roku obserwowałyśmy rozprawy dotyczące  napaści na społeczność romską 
przy ul. Kamińskiego. Toczyły się dwie odrębne sprawy - w sumie odbyły się cztery rozprawy. Zarówno pierwsza, jak i 
druga sprawa (która zakończyła się w styczniu 2014 roku) zakończyły się wyrokami skazującymi w zawieszeniu. 

Warsztaty dla imigrantów 
W 2013 roku zorganizowałyśmy cztery warsztaty przeznaczone dla imigrantów o tematyce przemocy z nienawiści. War-
sztaty dotyczyły tematu i pojęcia przemocy z nienawiści, wyjaśniały obowiązujące prawo i pokazywały możliwości reakcji. 
Warsztaty odbyły się m.in. we współpracy z Politechniką Wrocławską, w ramach zajęć dla studentów Erasmus Mundus 
oraz w ramach projektu „Nowa Przystań” skierowanego do cudzoziemców i cudzoziemek przebywających we Wrocławiu. 
        
Warsztaty dla wolontariuszy i wolontariuszek               
Przygotowałyśmy i przeprowadziłyśmy indywidualne warsztaty dla wolontariuszy, którzy chcą podjąć pracę jako commu-
nity-workerzy. Był to efekt warsztatów, które prowadziłyśmy w roku 2012. Rozpoczynając od podstawowych zagadnień, 



przygotowałyśmy osoby do pracy w projekcie Sukurs nie tylko jako community-workerzy, ale również edukatorzy. W 2014 
roku w ramach projektu Sukurs będziemy kłaść nacisk na edukację wolontariuszek i wolontariuszy. 
        
Warsztaty edukacyjne: „Akcja - reakcja. Jak reagować na przemoc motywowaną uprzedze-
niami” 
Warsztaty te są efektem współpracy członkini Sukursu oraz edukatorki, która wzięła udział w warsztatach przygotow-
anych w roku 2012 dla wolontariuszy i wolontariuszek. Wspólnie wypracowały scenariusz i zajęcia dotyczące sposobów 
i możliwości reakcji na ksenofobię. W roku 2013 odbyły się trzy takie warsztaty: przy okazji festiwalu Afrykamera, w ra-
mach Międzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem organizowanego razem z Planem W (www.planw.
pl) oraz jako warsztat dla aktywistów i aktywistek wrocławskich. 
        
Warsztaty wewnętrzne – samorozwój organizacji 
W ramach działań, które miały usprawnić pracę w grupie, ale również wpłynąć na efektywność prac w organizacji 
przeprowadziłyśmy dwa warsztaty. Pierwszy poświęcony był efektywnej współpracy z mediami, które przeprowadziła 
Anna Zawadzka – socjolożka, redaktorka, dokumentalistka. Drugi dotyczył samego sposobu funkcjonowania w grupie i 
typu grupy, dotyczył on pracy w grupie niehierachicznej i podejmowania decyzji metodą konsensusu. Warsztaty odbyły się 
w ramach działań projektu Sukurs. 

Wystąpienia, konferencje 
W 2013 wzięłyśmy udział w międzynarodowej konferencji organizowanej przez European Union Agency for Funda-
mental Rights w Wilnie poświęconej tematyce przemocy z nienawiści. W ramach współpracy i działań z organizacjami 
pozarządowymi działającymi w temacie przeciwdziałania rasizmowi wystąpiłyśmy z prezentacją na spotkaniu z młodzieżą 
w ramach corocznej akcji: “Futbol przeciwko rasizmowi” - na zaproszenie Stowarzyszenia Tratwa. 

Wizyta studyjna w trzech organizacjach pozarządowych w Czechach w dniach 24-26.04 
Spotkałyśmy się z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji zajmującej się przemocą z nienawiści InIustitia oraz 
organizacją wspierającą mniejszość romską Romea, która zajmuje się tworzeniem alternatywnego obiegu informacji nie 
stereotypizujących grup mniejszościowych oraz działa na polu edukacji. Ostatnią organizacją, z którą się spotkałyśmy był 
Rubikon mający szeroki program wsparcia dla Romów, w tym program przeznaczony dla osób na warunkowym zwolnie-
niu. Program oparty jest na pracy mentorów romskich, którzy wspierają warunkowo zwolnionych w poszukiwaniu pracy 
itp. Mentorzy ci również zbierają informacje o przypadkach ataków na Romów ze względu na ich pochodzenie etniczne 
i wspierają Romów w dochodzeniu swoich praw. W ramach wizyty byłyśmy w Pradze i w Usti nad Labem, gdzie działa 
program i mentorzy organizacji Rubikon. Dzięki wizycie studyjnej od 2014 roku współpracujemy z czeską organizacją 
InIustita, z którą będziemy od marca wspólnie realizowac projekt: "Discovering efficient tools for protecting victims of hate 
crime". 
 
Rzecznictwo 
W 2013 roku odbyły się z naszym udziałem cztery spotkania instytucji miejskich i organizacji pozarządowych, na których 
podejmowano temat przemocy z nienawiści i przeciwdziałania dyskryminacji. Były to między innymi dyskusje wokół bu-
dowy strategii antydyskryminacyjnej.  
W ramach działań interwencyjnych, a jednocześnie rzeczniczych, spotkałyśmy się z dyrektorem Zakładu Karnego we 
Wrocławiu w sprawie wyjaśnienia sytuacji jednego z osadzonych, który jest muzułmaninem. 
W 2013 roku brałyśmy również udział w spotkaniu z przedstawicielami policji oraz w  spotkaniu z komendantem miejskim 
nt. problemu przemocy motywowanej uprzedzeniami we Wrocławiu.  
Na wszystkich tych spotkaniach naszą rolą było naświetlanie perspektywy osób poszkodowanych i i narażonych na 
przemoc z nienawiści. 
 
Udział w koalicjach i działaniach wspólnych z innymi organizacjami i osobami w temacie 
przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami 
W ramach działań projektu Sukurs brałyśmy udział w planowaniu wydarzeń oraz spotkaniach odbywających się z oka-
zji Miedzynarodowego Dnia Walki z Faszyzmem i Antysemityzmem (9.11.2013), organizowaniego przez wrocławskie 
porozumienie przeciwko uprzedzeniom Plan W. Współtworzymy również nieformalną ogólnopolską koalicję organizacji 
zajmujących się przemocą motywowaną uprzedzeniami. 

Brałyśmy udział w spotkaniu z komitetem rzecznikowskim Afryka Inaczej we Wrocławiu, którego zamiarem było 
zawiązanie oddziału Afryki Inaczej we Wrocławiu. Na spotkaniu byli obecni Afrykańczycy, członkowie stowarzyszenia 
Afryka Inaczej, urzędnicy i urzędniczki miejskie oraz Pełnomocniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji ds. ochrony 
praw człowieka. 
Wzięłyśmy również udział w debacie  "Faszyści, rasiści, społeczeństwo obywatelskie" odbywającej się w ramach 
Społecznej Akademii Kultury Jacka Żakowskiego z udziałem m.in. Agaty Teutsch, a także w towarzyszących wydarze-
niu warsztatach. W wyniku tych spotkań nasze stowarzyszenie zostało wskazane jako przedstawiciel organizacji 
pozarządowych do monitorowania i udziału w tworzeniu strategi antyrasistowskiej. Konsekwencją tego były kolejne spot-
kania mające miejsce jesienią 2013, które jednak z naszej perspektywy ciężko nazwać kontynuacją warsztatów z Panem 
Żakowskim i Panią Teutsch.



Welcome to. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom 

Projekt “WELCOME TO. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom” rozpoczął się we wrześniu 2012r. 
Jego celem było ułatwienie funkcjonowania obcokrajowcom mieszkającym we Wrocławiu poprzez sprawdzenie (za 
pomocą monitoringu) i poprawę funkcjonowania (poprzez wypracowanie rekomendacji i działania rzecznicze) działania 
pięciu wrocławskich instytucji: Straży Granicznej, Policji ( 3 komisariaty w centrum Wrocławia), Wydziału  ds. Cudzoz-
iemców Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Dworca Głównego PKP, dworca PKS). Instytucje objęte projektem 
wytypowałyśmy na podstawie badań pilotażowych i informacji zdobytych podczas realizacji naszych wcześniejszych 
działań, a także na postawie informacji zdobytych podczas codziennnych kontaktów z cudzoziemcami/cudzoziemkami. 
 
Zadania zrealizowane w roku 2013 w ramach projektu: 
 
Styczeń - kwiecień  
Badania wśród pracowników/pracowniczek monitorowanych instytucji. 
Przeprowadzonych zostało 29 wywiadów i 6 ankiet. Podczas rozmów pytałyśmy o to, jak wygląda kontakt z cudzoziem-
cem/cudzoziemką w kontekście znajomości języków obcych, procedur i różnic kulturowych oraz o najczęściej napoty-
kane problemy w pracy z cudzoziemcami/cudzoziemkami. Pytałyśmy także o warunki pracy oraz możliwości podno-
szenia kwalifikacji zawodowych, o wyposażenie techniczne i zaplecze socjalne w miejscu pracy oraz oferowane przez 
pracodawcę kursy i szkolenia. 
Dane zebrane w wywiadach uzupełnione zostały spostrzeżeniami dokonanymi podczas obserwacji uczestniczącej i pod-
czas badania “tajemniczy klient”. 
 
Kwiecień  
Wizyta studyjna 
W ramach wizyty studyjnej odbyłyśmy konsultacje ze Stowarzyszeniem Homo Faber. Spotkanie odbyło się w dniach 11 - 
13 kwietnia w Lublinie. Na spotkaniu wymieniliśmy się doświadczeniami. Stowarzyszenie Homo Faber udzieliło nam cen-
nych uwag dotyczących udzielania rekomendacji, komunikowania się z monitorowanymi instytucjami, a także rzecznictwa 
i pisania tekstów broszur. 
 
Maj – lipiec  
Analiza badań, pisanie tekstów broszur i rekomendacji, opracowanie graficzne broszur. 
W broszurach opisałyśmy wyniki naszych badań oraz przedstawiłyśmy rekomendacje i propozycje zmian mogących 
poprawić jakość obsługi cudzoziemców/cudzoziemek. Przed upublicznieniem broszur dałyśmy instytucjom monitorowa-
nym szansę odniesienia się do treści tekstów i wyrażenia ewentualnych uwag. Wstępnie opracowane rekomendacje 
omówiłyśmy podczas spotkań z przedstawicielami poszczególnych instytucji. Ostateczny kształt rekomendacji, a tym 
samym treść broszur jest wynikiem działań rzeczniczych. Rekomendacje uwzględniają uwagi przedstawicieli instytucji, 
zawarte porozumienia oraz rozwiązania, które zostały wprowadzone po zakończeniu monitoringu. Ważnym elementem 
było zastosowanie grafik, dzięki którym broszury stały się bardziej czytelne i estetyczne. 
 
Wrzesień - październik  
Sziałania rzecznicze, wydruk broszur. 
Podczas działań rzeczniczych odbyłyśmy spotkania z przedstawicielami poszczególnych instytucji podczas których 
wspólnie omówiliśmy wyniki naszych badań oraz rekomendacje. Wspólne ustalenia oraz zmiany, które zaszły w czasie 
trwania projektu, ujęte zostały w tekstach broszur. 
Wydrukowanych zostało 75 sztuk broszur na papierze ekologicznym. Broszury zostały umieszczone w formacie pdf na 
stronie internetowej projektu www.welcome.nomada.info.pl. 
 
Październik, listopad  
Zakończenie projektu – sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego.

Działania na rzecz społeczności Romów rumuńskich mieszkających we 
Wrocławiu 
 
24 października Nomada otrzymała dotację od Funduszu Społecznego Notariatu na realizację projektu “Przyjazne 
Przestrzenie Miasta - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dzieci rumuńskich Romów mieszkających we 
Wrocławiu.” Projekt rozpoczął się 8 listopada 2013 i będzie trwał do 30 kwietnia 2014. Kwota dotacji to 30 000 zł.  
W ramach projektu dzieci odwiedzają miejsca do których na co dzień nie mają dostępu (muzea, kina, biblioteki, restaura-
cje), uczą się języka polskiego. W projekcie zaplanowana jest także wycieczka do Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. 
 
Od maja 2012 do lipca 2013 współpracowałyśmy z Domem Spotkań im. Angelusa Silesiusa jako asystentki rodzin 
mieszkających na koczowisku Romów rumuńskich przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu. Początkowo każda asystentka 
opiekowała się 4 albo 5 rodzinami, udzielając im wsparcia z różnego zakresu. W czasie trwania projektu - w związku 
z głębszym poznaniem specyfiki pracy ze społecznością romską i pojawieniem się zagadnień nowego typu - swoje 



działania przeorganizowałyśmy, dzieląc je na trzy podstawowe dziedziny: zdrowie, edukację, oraz sprawy formalne i 
administracyjne.  

Do naszych zadań należały:     
 pomoc w kwestiach zdrowotnych 
      - rejestracja u lekarzy specjalistów; 
     - asystowanie podczas badań specjalistycznych i konsultacji medcznych, 
     - wzywanie pogotowia ratunkowego w sytuacjach zagrożenia życia, 
      - asystowanie podczas wizyt szpitalnych i odwiedzanie podczas hospitalizacji, 
    - dystrybucja leków i edukacja rodziców dotycząca dozowania leków, 
    - wsparcie matek w sprawowaniu opieki nad noworodkami, 
      - podstawowa edukacja z zakresu profilaktyki zdrowia. 
 działalność edukacyjna 
      - zawożenie dzieci na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Stowarzyszenie Nomada i DAS dwa razy w  
  tygodniu, asystowanie podczas zajęć, odwożenie dzieci na koczowisko,   
      - edukacja na temat praw imigrantów w Polsce, 
      - koordynacja działań edukacyjnych i artystycznych prowadzonych przez osoby lub grupy, które   
  zaoferowały swoją pomoc w dziedzinie edukacji, 
      - kontakty ze służbami i urzędnikami – tłumaczenie specyfiki społeczności migrujących Romów   
  rumuńskich, genezy ich trudnej sytuacji, głównych problemów, różnic kulturowych. 
 wsparcie prawno-administracyjne 
      - monitorowanie spraw sądowych dotyczących praw rodzicielskich matek – mieszkanek koczowisk; po 
  moc w kontaktach sądów z matkami, tłumaczenie zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i procedur, 
      - kontakty z Domem Małego Dziecka – placówką gdzie trafiały dzieci odbierane matkom – Romkom, po 
  moc rodzicom w uzyskiwaniu zgód na widzenie dzieci, 
     - pomoc w uzyskiwaniu dokumentów, 
      - kontakt i współpraca ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej i Kolektywem Syrena z Warszawy w  
  sprawie pomocy prawnej Romom, którzy opuścili Wrocław, 
      - asystowanie podczas wizyt w urzędach, sądach, na policji, 
      - wsparcie podczas przechodzenia procedur policyjnych dotyczących zgłoszeń o popełnieniu przestępstw  
  motywowanych uprzedzeniami (w ramach działań “Sukurs - przeciwko przemocy motywowanej up 
  rzedzeniami”).

 WSPÓŁPRACA 

- Dom Spotkań Angelusa Silesiusa - realizacja projektu asystentury rodzin romskich z Rumunii 
- Krytyka Polityczna - współpraca przy opracowywaniu wsparcia dla Romów rumuńskich 
- wrocławska grupa Amnesty International - współpraca przy organizacji niektórych wydarzeń 
- Plan W - wrocławskie porozumienie przeciwko uprzedzeniom www.planw.pl - jako członek porozumienia 
- nieformalna koalicja organizacji ogólnopolskich przeciwdziałających przemocy z nienawiści - jako członek koalicji 
 
 

 PUNKT WSPARCIA 

W ramach stowarzyszenia funkcjonuje biuro wsparcia, do którego zgłaszają się cudzoziemki i cudziemcy szukający ws-
parcia. W roku 2013 zgłosiło się do nas 27 osób. Trzynastu z nich udzieliłyśmy wsparcia w problemach z udokumentow-
aniem pobytu. 14 z nich zgłosiło się w sprawie zgłoszenia przemocy motywowanej uprzedzeniami. 
Przez kilka miesięcy w każdy poniedziałek organizowałyśmy punkt informacyjny promujący nasze działania i ofertę ws-
parcia dla cudzoziemców w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. 
 
 

 ZORGANIZOWANE WYDARZENIA 
 

Pokazy filmów 
- “Żydokomuna”, po filmie spotkanie z reżyserką - Cafe Pestka na ul. Św. Wincentego /  25.01 
- “Niewidzialni - nielegalni w europie” - pokaz filmu i dyskusja z udziałem zaproszonych gości. Wydarzenie zorganizow-
ane przy współpracy z wrocławską grupą Amnesty International. W spotkaniu wzięło udział ponad 100 osób. Kino “Nowe 
Horyzonty” / 9.04



inne 
- Świąteczna aukcja sztuki - aukcja dzieł sztuki przekazanych nam charytatywnie przez artystów i artystki. Całkowity 
dochód został przekazany na opłacenie prawników wynajętych do reprezentacji Romów w procesie o eksmisję. Klub Puz-
zle / 15.12 

 
 UDZIAŁ W WYDARZENIACH 

- Pokaz specjalny filmu “5 rozbitych kamer” w Kinie Nowe Horyzonty: udział w dyskusji “Życie w cieniu muru - czy kamera 
może być narzędziem wyzwolenia? Oblicza konfliktu izraelsko-palestyńskiego”  / 22.01 
- Ekojarmark: “Jurta spotkań”: informacje o projekcie realizowanym w Palestynie / 22.03 
- Parada “Wrocław dla wszystkich bez nienawiści” / 23.03 
- Festiwal Afrykamera: zorganizowanie warsztatów “Akcja - reakcja. Jak reagować na przemoc motywowaną uprzedze-
niami” oraz zorganizowanie spotkania online z Tomaszem Bauerem, współtwórcą sieci Tahrir: “Rola anarchistów/-ek w 
arabskiej rewolucji” / 12.04 
- Pokaz filmu “Palestyna od kuchnii” i prezentacja projektu realizowanego w Palestynie w Cieszynie / 21.04 
- Piknik Romski w Poznaniu - udział jako gość / 14 - 16.06 
- Pierwsze Międzysektorowe Forum ds. Migracji w Krakowie  / 25 - 27.10 
- Debata w Muzeum Współczesnym Wrocławia pt: Wrocławski  portret — dyskusja o mieście (nie)zwykłym - udział jako 
dyskutant / 20.11 
O debacie: 20 listopada w tygodniku „Polityka” ukazał się kolejny raport dedykowany polskim miastom – tym razem 
poświęcony został Wrocławiowi. Temat wielokulturowości naszego miasta zajmuje w nim istotną część. W związku z tym 
w Muzeum Współczesnego Wrocław odbyła się debata z udziałem socjolożek – Julitą Makaro i Kamillą Dolińską oraz 
przedstawicielką  Stowarzyszenia NOMADA o micie „kulturowej/etnicznej niezwykłości” tego  miejsca. 
- II Zjazd Niemcoznawców - wystąpienie z referatem pt.: „ Niemiecka polityka integracyjna wobec Romów na podstawie 
planu działania miasta Berlina na rzecz integracji cudzoziemskich Romów.” w panelu pt: „Współczesne trendy demogra-
ficzne” / 21 - 23.11, CSNiE Wrocław 
- Konferencja w Urzedzie Wojewódzkim: „Wyzwania edukacyjne Europy na rzecz społeczności romskiej” organizowana 
przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Pełnomocnika Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodow-
ych i etnicznych oraz Szkołę Podstawową nr 108 we Wrocławiu - wystąpienie z referatem pt.: Rola edukacji nieformalnej 
w procesie wsparcia Romów rumuńskich we Wrocławiu.” / 05.12

 EMPOWERMENT 

Wspieranie Romów rumuńskich w udziale w procesie dotyczącym eksmisji  
 

 SPOTKANIA Z PRZEDSTAWICIELAMI/-KAMI I SEKTORA 

12.04 - spotkanie w Warszawie z przedstawicielami/-kami Amnesty International i władz miasta Wrocławia na temat sytu-
acji koczowiska Romów rumuńskich 
07.06 - spotkanie z dr Jackiem Klakocarem, dyrektorem Wojewódzkiego Sanepidu w sprawie szczepień dla dzieci z rom-
skiego koczowiska 
19.09 - spotkanie z konsulem Rumunii 
23-24.09 - spotkanie z komisją Rzecznika Praw Obywatelskich 
22.10 - spotkanie z Dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Tomaszem Bruderem i kierownikiem 
Wydziału ds. Cudzoziemców Markiem Kaletą 
 
W roku 2013 Nomada wzięła udział w serii spotkań z przedstawicielami i przedstawicielkami Urzedu Miasta, które miały 
na celu przedyskutowanie obecnej sytuacji Romów mieszkających na koczowisku we Wrocławia i wspólne znalezienie 
odpowiednich rozwiązań. Ponadto odbyło sie kilka spotkań z przedstawicielami władz miasta, w których brały udział 
członkinie zespołu SUKURS, które miały prowadzić do powstania strategii antydyskryminacyjnej miasta Wrocław. Nieste-
ty takiej starategii nie udało sie stworzyć, a temat cyklicznych spotkań z biegiem czasu poszerza sie i rozmywa. 
 



 
 WARSZTATY WEWNĘTRZNE 

11.05 - tworzenie strategii organizacji: warsztaty wewnętrzne 
14-15.07 - tworzenie strategii: warsztaty i spotkanie wewnętrzne 
 

 UDZIAŁ W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 

Udział w konsultacjach w sprawie kształtu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 
roku 2014 - zgłosiłyśmy 6 uwag do programu 
 

 wydane PUBLIKACJE i oświadczenia 

publikacje
Marzec 2013: Wydanie wersji papierowej raportu: „»Masz problem?« Przemoc motywowana nienawiścią we Wrocławiu” 
Październik 2013: Wydanie serii pięciu broszur “Welcome to. Tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziem-
kom” 

WYDANE OŚWIACZENIA 
W sprawie Kamila Qandil, wolontariusza PAH który dostał zakaz wjazdu do Izraela 
W sprawie spotkania z RPO 
W sprawie sytuacji Romów rumuńskich 22.11.2013 
komentarz na temat sytuacji Ośrodka Interwencji Czasowej Dla Bezdomnych Rodzin „PIERWSZY KROK” - 17.03.2013 
Oświadczenie w sprawie spotkania “Faszyści, rasiści - państwo, miasto, społeczeństwo czyli Społeczne Interwencje w 
Ramach SAK” - lipiec 2013 
 
PODPISANE OŚWIADCZENIA 
Stanowisko FRS w sprawie ataków na społeczność romska w Czechach- 17 lipca 2013 
 

 Matronaty 

Matronat nad spektaklem “Zachodnie wybrzeże. Powrót na pustynię” wg. dwóch sztuk Bernarda Marie Koltesa, reż. 
Michał Borczuch, Teatr Polski we Wrocławiu 
 

 Rekonensans badawczy w Tanzanii 

- wizyta studyjna w Lushoto - projekt Fundacji Ekonomicznej Polska- Afryka Wschodnia, 
- wizyta w Moshi- projekt Fundacji Kultury Świata


