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Stowarzyszenie Nomada od siedmiu lat wspiera migrantki i mi-

grantów we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku i w innych polskich mia-

stach. Współpracuje z Romami i Romni pochodzącymi z Rumunii 

oraz udziela bezpośredniego wsparcia osobom doświadczającym 

przemocy na tle rasistowskim lub ksenofobicznym.

W 2016 roku w ramach strategicznych działań NOMADY w sie-

dzibie organizacji działał punkt  nieodpłatnego poradnictwa dla cu-

dzoziemek i cudzoziemców. Działania terenowe prowadziły com-

munity workerki orawz asystentki rodzin romskich. Równolegle do 

tych działań realizowane były nowe i rozpoczęte wcześniej projek-

ty. Zespół pracował również nad podniesieniem standardów pracy 

organizacji i nad zapewnieniem jej stabilności finansowej. Zakwali-

fikowałyśmy się do programu Social Business Accelerator i podję-

łyśmy współpracę z ekspertem z tej organizacji w zakresie budo-

wania strategii finansowej NOMADY. W 2016 roku wydane zostały 

4 publikacje oraz uruchomiona została interaktywna platforma 

edukacyjna Ulica Antakia, której celem było przybliżenie sytuacji 

uchodźców i uchodźczyń. Ponad to uczestniczyłyśmy w szkole-

niach i konferencjach, prowadziłyśmy warsztaty, byłyśmy aktyw-

ne w mediach społecznościowych.

https://psik.org.pl/pl/pro-bono/program-psik-social-business-accelerator
http://nomada.info.pl/publikacje
http://www.ulicaantakia.com/
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Działania
strategiczne
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Działania strategiczne to działania, które są kluczowe dla NOMADY. 

Są one realizowane niezależnie od zewnętrznego finansowania.

1. Nieodpłatne poradnictwo dla cudzoziemek i cudzoziemców w za-

kresie przemocy motywowanej uprzedze niami. Pomoc w ramach do-

kumentowania pobytu, prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy. 

Poradnictwo prowadzone jest zarówno stacjonarnie (w siedzibie sto-

warzyszenia), jak i w terenie - w postaci asystentury. Towarzyszymy 

klientom/klientkom w urzędach, u lekarzy, na policji, w sądzie. Pełni-

my rolę tłumaczy językowych i kulturowych, wspieramy w rozwiązy-

waniu konkretnych problemów. Punkt poradnictwa działał w siedzibie 

stowarzyszenia trzy dni w tygodniu. W 2016 roku udzieliłyśmy porad-

nictwa w 49 sprawach. Większość dotyczyła dokumentowania poby-

tu, dwie dotyczyły kwestii wycofania zakazu wjazdu na teren Polski, 

a jedna procedury uchodźczej. 

Dostępność nieodpłatnych porad jest potrzebą zgłaszaną przez 

klientów/klientki NOMADY. 

2. Community-working (CW) polega na nawiązywaniu i utrzy-

mywaniu bezpośrednich kontaktów z osobami należącymi do grup 

narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami (pmu) tj. cu-

dzoziemcami i cudzoziemkami, przedstawicielami i przedstawiciel-

kami mniejszości etnicznych i religijnych, osobami ze społeczności 

LGBTQI. Community-workerki prowadzą niezależny monitoring in-

cydentów motywowanych uprzedzeniami, kształcą na temat prze-

mocy, mowy nienawiści oraz praw przysługujących osobom po-

szkodowanym. Asystują osobom poszkodowanym przez pmu 

podczas składania raportów policji/na prokuraturze i podczas roz-
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praw sądowych. Występują w charakterze zaufanych osób, tłuma-

czek, włączają się w postępowanie jako przedstawicielki organizacji 

społecznej. CW jest skuteczną metodą docierania do cudzoziemek 

i cudzoziemców. Pozwala określać ich realne problemy i potrzeby 

oraz reagować na nie w adekwatny sposób. Community working 

wywołuje efekt kuli śnieżnej i sprawia, że jesteśmy rozpoznawal-

ne i postrzegane pozytywnie w środowisku migrantów i migrantek. 

W 2016 roku, odbyłyśmy 78 spotkań z osobami, które są narażone 

bądź doświadczają przemocy motywowanej uprzedzeniami. Pod-

czas prowadzenia niezależnego monitoringu odnotowanych zosta-

ło 20 przestępstw, z czego 18 z nich miało miejsce we Wrocławiu, 

a dwie w Łodzi. Pomoc została udzielona pięciorgu poszkodowa-

nym poprzez zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policji 

oraz pełnienie roli tłumacza i osoby zaufania. Jedna z naszych pra-

cowniczek monitorowała cztery sprawy sądowe dotyczące ataków 

rasistowskich i ksenofobicznych oraz była obecna podczas 16 roz-

praw w sądach we Wrocławiu i Łodzi.

3. Praca ze społecznością romskich migrantów i migrantek z Rumunii

Ze społecznością pracują asystentki, których zadaniem jest in-

dywidualne wsparcie rodzin pod kątem rozwiązywania konkret-

nych problemów. Asystentka pomaga przejść przez biurokratyczne 

procedury, wypełnić wnioski, towarzyszy podczas wizyt w urzę-

dach jak również w ośrodkach zdrowia. Pełni także rolę tłumacz-

ki kulturowej – wspiera Romów i Romni w pierwszych kontaktach 

z urzędnikami, pracownikami instytucji publicznych, funkcjonariu-

szami służby zdrowia. Bariera językowa i różnice kulturowe często 

stanowią problem dla obu stron. Zarówno Romom jak i Polakom 
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pomagamy zrozumieć się nawzajem. Tłumacze kulturowi zapra-

szani są do współpracy przez sądy rodzinne, policję, domy dziec-

ka, kuratorów sądowych. 

Więcej o tym w jaki sposób pracujemy, można przeczytać 

w publikacji Romowie rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pracy 

ze społecznością.

W 2016 roku działaniami asystenckimi objęłyśmy 58 spraw zwią-

zanych z: rejestracją pobytu obywateli Unii Europejskiej na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestracją osób w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, wyrabianiem lub odtwarzaniem dokumentów sta-

nu cywilnego, zakładaniem rachunków bankowych, uczestnictwem 

w spotkaniach z kuratorami oraz udziałem w rozprawach Sądu Ro-

dzinnego we Wrocławiu i Opolu oraz dostępem do publicznego 

wsparcia socjalnego w Ośrodkach Pomocy Społecznej.

Dzięki naszej pomocy, 36 osób skorzystało z usług medycznych 

(dostępu do stomatologa, ginekologa, szczepień ochronnych, leka-

rzy specjalistów).

W dwóch przypadkach asystowałyśmy rodzinom podczas wizyt 

na policji i w prokuraturze. 

4. Edukacja dzieci ze społeczności romskich migrantów i migrantek

Co roku kolejni uczniowie i uczennice podejmują naukę w szkole 

podstawowej. Ich wiek, umiejętności i kompetencje są bardzo zróż-

nicowane. W 2016 roku pomagałyśmy dzieciom w integracji w śro-

dowisku szkolnym oraz w sprostaniu wymogom programu naucza-

nia, prowadząc indywidualne zajęcia wyrównawcze, uwzględniające 

ich potrzeby i możliwości. Byłyśmy w stałym kontakcie z rodzicami 

i kadrą pedagogiczną. 

http://nomada.info.pl/publikacje
http://nomada.info.pl/publikacje
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Nasze działania koncentrowały się na czterech obszarach:

1) Wsparcie dzieci: prowadzenie zajęć wyrównawczych i integracyj-

nych, pomoc w odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu zaległo-

ści, rozwiązywaniu trudności w nauce i rozwijaniu zainteresowań.

2) Wsparcie rodziców w kontakcie ze szkołą: tłumaczenie procedur, 

wypełnianie dokumentów, asystowanie przy zapisywaniu do 

szkoły, przekazywanie informacji związanych z procesem edu-

kacji i postępami w nauce.

3) Wsparcie szkół: konsultacje z nauczyciel(k)ami, pedagogami 

i dyrekcją. Pośrednictwo w przekazywaniu informacji pomiędzy 

szkołą a rodzicami.

4) Monitoring procesu edukacji: uczestnictwo w międzysektoro-

wych spotkaniach z przedstawicielami Departamentu Eduka-

cji, Kuratorium Oświaty, dyrektor(k)ami szkół, pracowniczkami 

MOPS-u i organizacji pozarządowych.
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Zrealizowane projekty
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1. „Marhaba – bo warto przekraczać różne granice” - projekt reali-

zowany we Wrocławiu od stycznia do kwietnia 2016 roku w part-

nerstwie z Muzułmańskim Centrum Kulturalno-Oświatowym 

oraz Dziennikiem Opinii Krytyka Polityczna. W ramach projek-

tu powstały trzy publikacje. W odpowiedzi na potrzeby nauczy-

cielek/nauczycieli i edukatorek/edukatorów, powstała publikacja 

„Uchodźczynie i uchodźcy. Podręcznik dla kadry pedagogicznej”, 

która przybliża zagadnienie uchodźstwa i pomaga w przygotowa-

niu zajęć o tej tematyce. Do służb społecznych i medycznych, któ-

rych praca jest ważna w kontekście integracji, skierowaliśmy dwie 

publikacje: „Uchodźczynie i uchodźcy. Przewodnik dla personelu 

medycznego” oraz „Uchodźczynie i uchodźcy. Przewodnik do pra-

cy socjalnej i asystentury środowiskowej”.

Publikacje w wersji drukowanej dostępne są nieodpłatnie w na-

szym biurze, a w wersji elektronicznej na zasadach Creative Com-

mons na stronie internetowej http://nomada.info.pl/publikacje.

We współpracy z Cyber Kids On Real powstała platforma in-

ternetową „Ulica Antakia” opowiadającą historie siedmiu osób 

mieszkających na jednej ulicy, które zostały zmuszone do opusz-

czenia swojego kraju i szukają schronienia w krajach europejskich. 

Za pomocą tego narzędzia chcemy wzbudzić empatię i zrozumienie 

dla sytuacji uchodźczyń i uchodźców wśród mieszkańców krajów 

przyjmujących. Na platformie są też dostępne materiały edukacyj-

ne. W pierwszym miesiącu zanotowaliśmy 2942 wejść na stronę, 

a opublikowany na Facebooku trailer dotarł do 107 094 osób.

Zorganizowane zostały cztery spotkania otwarte połączone 

z pokazami sześciu filmów i wystąpieniami 11 zaproszonych gości. 

W spotkaniach wzięło udział ok. 350 osób, a każde z nich doku-

mentuje film dostępny na portalu youtube na kanale NOMADY. Sy-

http://nomada.info.pl/publikacje
http://nomada.info.pl/publikacje
http://www.ulicaantakia.com/
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tuację uchodźców miało przybliżyć pięć artykułów opublikowanych 

na łamach Dziennika Opinii. Nasze działania były także odpowiedzią 

na oczekiwania aktywistów i aktywistek, którzy wzięli udział w se-

rii czterech szkoleń na temat praw i obowiązków uchodźców, metod 

pracy z nimi, przebiegu procesu integracji oraz z podstaw islamu. 

Na zakończenie projektu odbyło się seminarium, na którym 

prowadziliśmy rozmowy o publikacjach i platformie internetowej, 

a czworo zaproszonych gości opowiedziało o wyzwaniach integracji.

Przygotowaliśmy strategię PR działań pro-uchodźczych, co za-

owocowało 11 tekstami prasowymi na temat projektu.

2. „Strengthening of the capacities of individuals through establish-

ment of the municipality social business” (Wzmocnienie potencjału 

osób indywidualnych dzięki wsparciu przez jednostki gminne dzia-

łalności spółdzielni socjalnych).

Liderem projektu jest słowacka organizacja EPIC. Partne-

rzy projektu: Spiski Hrhov gmina, Słowacja, Otevřená spolenost, 

o.p.s., Republika Czeska ZAVOD PREMIKI, so.p. Słowenia, EPIC As-

sist Charity, Szkocja. NOMADA była partnerską projektu w okresie 

9.2014 – 7.2016. Sprawozdanie dotyczy części realizowanej przez 

Stowarzyszenie NOMADA.

Celem projektu było stworzenie bazy know-how na temat form 

przedsiębiorczości społecznej dla gmin (priorytetowo na terenie 

Słowacji) zainteresowanych działalnością socjalną i integracją spo-

łeczną grup marginalizowanych. 

W ramach projektu został opracowany pierwszy program 

przedsiębiorczości społecznej dla gmin na Słowacji, które otrzy-

mają praktyczną pomoc w uruchomieniu i zarządzaniu przedsię-

biorstwami społecznymi od władz lokalnych zaangażowanych we 

http://www.epic-org.eu/home/
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wdrażanie programu. Ważnym aspektem było popularyzowanie 

gminnych przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze 

lokalnej turystyki wśród długotrwale bezrobotnych Romów i Rom-

ni oraz zaangażowanie ich w działania.

Rola Stowarzyszenia NOMADA polegała na zebraniu skutecz-

nych praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej tzn. znalezieniu, 

zbadaniu i opisaniu dwóch spółdzielni socjalnych oraz dwóch pro-

gramów edukacyjnych realizowanych przez gminy w Polsce, mają-

cych na celu wsparcie i podniesienie poziomu lokalnego rynku spół-

dzielni socjalnych. Wybrane zostały cztery inicjatywy: spółdzielnia 

PaNaTo z Wrocławia, Kooperatywa Izerska, czyli system współ-

pracy pomiędzy oddolnymi inicjatywami spółdzielczymi w Woli-

mierzu oraz dwa programy edukacyjne realizowane przez “Zinte-

growany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, który działa przy 

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, będący częścią Małopol-

skiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomiczne-

go w Krakowie.

Prace nad znalezieniem racjonalnych strategii, zbadaniem ich 

i opracowaniem były prowadzone przez dwuosobowy zespół pro-

jektowy w kwietniu i maju 2015. Opracowane wyniki badania zosta-

ły umieszczone w publikacji wydanej przez Ekonomicka Unirerzita 

v Bratislavie Socialna Ekonomik pod redakcją doktor Evy Pongracz 

w lipcu 2015 roku.

Publikacja będzie dostępna w wersji on line po zakończeniu projektu.

Wzięłyśmy udział w czterech spotkaniach międzynarodowego 

zespołu projektowego zorganizowanych przez poszczególne orga-

nizacje partnerskie. Spotkania służyły nawiązaniu kontaktów, wy-

mianie informacji i doświadczeń związanych z realizacją projektu 

w poszczególnych krajach.
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Stowarzyszenie NOMADA zakończyło współpracę w projekcie 

w lipcu 2016 roku.

3. Dotacja od Fundacji im. Stefana Batorego

W październiku 2016 roku, w ramach programu „Demokracja 

w działaniu” , otrzymaliśmy od Fundacji im. Stefana Batorego do-

tację na sfinansowanie wybranych strategicznych działań Nomady 

oraz na działania wzmacniające stabilność finansową organizacji. 

Dzięki dotacji udało nam się utworzyć stanowisko osoby specja-

lizującej się w pozyskiwaniu funduszy. Dotacja pozwoliła nam tak-

że sfinansować niektóre strategiczne działania NOMADY:

I Poradnictwo - opis działania w rozdziale Działania strategiczne

II Community Working (CW) -  opis działania w rozdziale Dzia-

łania strategiczne

III Edukacja dzieci romskich migrantów - opis działania w roz-

dziale Działania strategiczne

IV Administrowanie organizacją - zatrudniona została osoba ds. 

administracyjno-księgowych, oraz  utworzone zostało stanowisko 

fundraisera, którego zadaniem jest stworzenie i wdrożenie strate-

gii pozyskiwania funduszy na działalność stowarzyszenia. W 2016 

roku powstał plan fundraisingowy organizacji oraz baza danych po-

tencjalnych grantodawców, a także przeprowadzone zostały dwie 

akcje crowdfundingowe. 

Kwota dotacji to 100 000 złotych

Czas wykorzystania: październik 2016 - wrzesień 2017

4. „Odkrywanie skutecznych narzędzi do ochrony osób doświad-

czających przemocy motywowanej uprzedzeniami” - międzynaro-

dowy projekt, który od marca 2014 do lutego 2016  roku realizo-

wałyśmy wraz z czeską organizacją In Iustitia oraz słowacką Ľudia 

http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1
http://www.batory.org.pl/programy_dotacyjne/demokracja_w_dzialaniu_1/zasady_przyznawania_dotacji_1
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proti rasizmu. Community-workerka ze Stowarzyszenia NOMADA 

zbierała informacje na temat potrzeb i oczekiwań osób doświad-

czających przemocy motywowanej uprzedzeniami. Interesowało 

nas przede wszystkim to, jak skutecznie wspierać osoby skrzyw-

dzone. W ramach projektu przeprowadziliśmy 10 szkoleń dla osób, 

które, z racji pełnionej przez siebie funkcji, spotykają się z osobami 

narażonymi na przestępstwa motywowane uprzedzeniami, m.in. 

dla policji, osób prowadzących poradnictwo obywatelskie, organi-

zacji zrzeszających grupy i osoby narażone na zachowania dyskry-

minacyjne (migranci/migrantki, mniejszości religijne, społeczność 

LGBTQ, i in.). Celem warsztatów było pokazanie z perspektywy 

osób poszkodowanych – problemów, jakie napotykają, czynników, 

które sprawiają, że akty nietolerancji, uprzedzeń a nawet otwartej 

agresji zgłaszane są tak rzadko. W ramach projektu powstała pu-

blikacja “Twarzą w twarz z niechęcią. Przewodnik dla pracowników 

społecznych” wydana w czterech językach: polskim, czeskim, sło-

wackim i angielskim. ( link) Przetłumaczona została również na ję-

zyk serbski (IAN - International Aid Service) i bośniacki (Vive Zene). 

Projekt realizowany był dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej 

i Funduszu Wyszehradzkiego.
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Networking
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Stale współpracujemy z organizacjami działającymi w sferze praw 

człowieka i praw migrantów m.in ze Stowarzyszeniem Interwen-

cji Prawnej, Helsińską Fundacją Praw człowieka, Polskim Towa-

rzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego czy Fundacją La Strada. 

Jesteśmy członkiniami Koalicji Przeciwko Przestępstwom Motywo-

wanym Uprzedzeniami.

NOMADA od kilku lat współpracuje z Fundacją Jubilo - międzyna-

rodową grupą aktorów i muzyków pracującą na stałe we Wrocła-

wiu (http://jubiloproject.com/o-nas/). W 2016 roku byłyśmy part-

nerkami w realizowanym przez fundację projekcie Ukryte Miasta. 

Wspólnie, 21 maja 2016 r., zorganizowaliśmy koncert na osiedlu 

romskim we Wrocławiu.

Współpraca z Krytyką Polityczną

Krytyka Polityczna (Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego) 

była partnerką Nomady w projekcie “Marhaba - bo warto przekra-

czać różne granice”. Na łamach witryny ukazywały się reportaże 

dotyczące sytuacji uchodźczyń i uchodźców w czasie “kryzysu mi-

gracyjnego”. Wspólnie organizowaliśmy pokazy filmowe dla miesz-

kańców i mieszkanek Wrocławia w popularnym infopunkcie - ka-

wiarni “Barbara”.

Zespół Nomady wziął udział w wydarzeniach organizowa-

nych przez Krytykę Polityczną w Opolu, Częstochowie i Cieszy-

nie, gdzie promowałyśmy “Przewodnik do pracy ze społecznością 

Romów rumuńskich”. Dwukrotnie prezentowałyśmy naszą działal-

ność i metody pracy w Cieszynie, w czasie dorocznego zjazdu osób 

zaangażowanych w działalność KP i organizacji partnerskich z kra-

http://jubiloproject.com/ukryte-miasta/
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jów europejskich oraz dla mieszkanek i mieszkańców regionu Ślą-

ska Cieszyńskiego.  

Współpraca z Dolnośląską Szkołą Wyższą  

W październiku 2016 roku DSW rozpoczęła realizację projektu ba-

dawczego „European Doctorate in Teacher Education” finansowa-

nego ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Hory-

zont 2020. NOMADA jest partnerką projektu i aktywnie uczestniczy 

w badaniach. 

Kierownik badań: dr hab. (Prof. DSW) Hana Cervinkova.

Czas trwania projektu: czerwiec 2016 – grudzień 2018

http://www.edite.eu/
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Publikacje
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1. Uchodźczynie i uchodźcy. Przewodnik dla kadry pedagogicznej

Publikacja skierowana jest do nauczycielek i nauczycieli oraz 

edukatorek i edukatorów. Zawiera podstawowe informacje na te-

mat islamu, Bliskiego Wschodu, procesów migracyjnych i zjawiska 

uchodźstwa. Krótki rozdział poświęcony jest obecności uchodźców 

na Dolnym Śląsku.

Część praktyczną publikacji stanowią przykładowe scenariusze 

zajęć skierowanych do młodzieży w wieku szkolnym (podstawo-

wym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym).

2. Uchodźczynie i uchodźcy. Przewodnik dla personelu medycznego

Publikacja pomaga w przygotowaniu do pracy z osobami pocho-

dzącymi z Bliskiego Wschodu – przybliża zachowania i zachowania 

uwarunkowane kulturowo oraz informuje o schorzeniach, na jakie 

mogą cierpieć mieszkańcy tej części świata. W przygotowaniu pu-

blikacji pomogli nam pracownicy Polskiej Misji Medycznej.

3. Uchodźczynie/uchodźcy. Przewodnik do pracy socjalnej i asy-

stentury środowiskowej

Publikacja przygotowuje do pracy z ludźmi, którzy doświadczy-

li przemocy spowodowanej konfliktem zbrojnym w miejscu, które 

zamieszkiwali. Skierowana jest do pracowników i pracownic spo-

łecznych a także do innych osób, które w swojej pracy mają lub 

będą miały kontakt z uchodźcami i uchodźczyniami. Ponieważ w 

ramach relokacji schronienie w Polsce miały uzyskać głównie oso-

by z Syrii, publikacja zawiera także informacje na temat kultury i 

religii tego kraju.



23

4. Twarzą w twarz z niechęcią

Przewodnik dla pracowników społecznych, który zwraca uwagę 

na problem przemocy motywowanej uprzedzeniami: czym się cha-

rakteryzuje, jakie przyjmuje formy i w jaki sposób można wspierać 

osoby pokrzywdzone na drodze prawnej i poza nią. Publikacja jest 

skierowana do pracownic/-ków społecznych oraz wszystkich osób, 

które pracują w środowiskach mniejszościowych, mają kontakt z 

osobami narażonymi  na przemoc ze względu na określone cechy, 

wyróżniające je spośród grup większościowych.
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Udział w seminariach, 
spotkaniach, konferencjach
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15 stycznia 2016

Berlin, squat „Zielona Góra”; Udział w spotkaniu i dyskusji na te-

mat radykalizacji postaw prawicowych w Polsce - https://radar.

squat.net/de/event/stressfaktor/2016-01-15/infoveranstaltung

Cykl spotkań „Romowie rumuńscy na ulicach polskich miast” 

19 stycznia 2016 Klub Krytyki Politycznej w Opolu, 

20 stycznia 2016 Latające Centrum Promocji Młodych Częstochowa;

21 stycznia 2016 Świetlica z etnolożką Klárą Brožoviovą z Brna pod-

czas spotkania, które odbyło się w Świetlicy Krytyki Politycznej „Na 

Granicy” (ul. Zamkowa 1, Cieszyn).

Podczas spotkań community workerzy ze Stowarzyszenia Nomada 

opowiedzieli o swoich doświadczeniach w pracy ze społecznością 

Romów rumuńskich. Odbyła się także dyskusja o sytuacji migran-

tów w Cieszynie oraz pokazy filmów “Królowa Ciszy” i “Aferim” .

   

19 stycznia 2016

Wrocław, Liceum Ogólnokształcące nr 9, udział w II Targach Edu-

kacji Międzykulturowej 

1 kwietnia 2016

W ramach II edycji F/M Festiwalu, członkinie Nomady przeprowa-

dziły warsztat antydyskryminacyjny „Kulturowy obraz płci – kobie-

cość i męskość w popkulturze”. Podczas spotkania odbyły się roz-

mowy o tym, co obecnie oznacza kobiecość, czym jest męskość lub 

np. o tym, jak kultura popularna wpływa na postrzeganie płci. Szu-

kaliśmy odpowiedzi na pytanie, co można zrobi, żeby zmienić po-

strzeganie męskości i przeciwdziałać przemocy? Wprowadzeniem 

do warsztatu była projekcja fragmentów filmu “Maska twardziela”.

https://radar.squat.net/de/event/stressfaktor/2016-01-15/infoveranstaltung
https://radar.squat.net/de/event/stressfaktor/2016-01-15/infoveranstaltung
http://wielokultury.wroclaw.pl/uncategorized/podsumowanie-ii-targow-edukacji-miedzykulturowej/
http://wielokultury.wroclaw.pl/uncategorized/podsumowanie-ii-targow-edukacji-miedzykulturowej/
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19 kwietnia 2016

Udział w warsztacie “100 lat dla pokoju w Europie – empatia hi-

storyczna: uczenie pokoju przez pryzmat zjawiska migracji” prowa-

dzonym przez Fundację Dom Pokoju w ramach konferencji „Mam 

prawo”.

13 - 21 maja: MILLENNIUM DOCS AGAINST GRAVITY FF WRO-

CŁAW 2016 - byliśmy partnerami festiwalu, który w filmach non-

-fiction, podejmuje najważniejsze, a czasem również nieoczywiste 

problemy współczesnego świata ludzi i przyrody. W ramach part-

nerstwa przygotowałyśmy dwa wydarzenia:

wykład Joanny Synowiec o sytuacji społeczno-ekonomicznej ko-

biet w Iranie i uchodźców afgańskich w Iranie na podstawie wy-

wiadów z mieszkankami i działaczami społecznymi z Isfahan. 

Wykład poprzedzony był projekcją filmu “Sonita” (15.05.2016).

warsztaty  dla młodzieży pt: „Uchodźcy, imigranci – zrozumie-

nie i tolerancja” odnoszące się do doświadczenia uchodźczyń 

i uchodźców po filmie „Znaleźć dom”, reż. Andreas Koefoed 

(18.05.2016).

1 czerwca 2016

Udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej “Imigrant? Uchodź-

ca? Azylant? Europa wobec obcego” na Uniwersytecie Wrocław-

skim z prelekcją pt. “Edukacja dzieci cudzoziemskich w Polsce - 

wyzwania, bariery, dobre praktyki”

3–5 czerwca 2016

Stowarzyszenie NOMADA  i dzieci ze społeczności Romów rumuń-

skich uczestniczyły w wydarzeniu “Mural wielokulturowy - różni 
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po to, aby się poznać”, które odbyło się w Muzułmańskim Centrum 

Kulturalno-Oświatowym. Ponad dwadzieścioro młodych malarzy z 

wrocławskich społeczności: ewangelickiej, katolickiej, muzułmań-

skiej, romskiej i żydowskiej wykonało swoje dzieło pod czujnym 

okiem artysty Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra. https://

www.youtube.com/watch?v=4xCVSauBoJA 

 

25–28 sierpnia 2016

Spotkanie Krytyki Politycznej w Cieszynie - spotkanie poświęco-

ne było tematowi „Europa Środkowo-Wschodnia i jej relacje z Ro-

sją”, było okazją do porozmawiania o problemach Polski i Europy, 

na które polityka Rosji ma ogromny, a często niezauważalny od ra-

zu, wpływ: kryzysu uchodźczego, TTIP/CETA, wolności osobistych 

osób LGBT oraz praw reprodukcyjnych kobiet. Trzy osoby z NO-

MADY moderowały spotkanie otwarte: “Jak skutecznie budować 

społeczeństwo wielokulturowe: metody pracy Stowarzyszenia No-

mada

http://politicalcritique.org/in-pictures/2016/krytyka-polityczna-

-and-friends-met-in-cieszyn-for-the-third-time/ .

 

29–30 września 2016

Udział w szkoleniu dla wrocławskich urzędników i organizacji poza-

rządowych „Komunikacja międzykulturowa” IOM/WCI.

31 września 2016

Spotkanie z dyrektorem Departamentu Edukacji Jarosławem De-

lewskim w sprawie edukacji dzieci i młodzieży ze społeczności 

romskich migrantów we wrocławskich szkołach. 

%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4xCVSauBoJA%20%0D
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4xCVSauBoJA%20%0D
http://politicalcritique.org/in-pictures/2016/krytyka-polityczna-and-friends-met-in-cieszyn-for-the-third-time/
http://politicalcritique.org/in-pictures/2016/krytyka-polityczna-and-friends-met-in-cieszyn-for-the-third-time/
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7–9 września 2016

Dom Pokoju, Wrocław; przedstawiciele NOMADY wzięli udział w 

pracach Zespołu Ekspertów, które dotyczyły pilotażowego progra-

mu na rzecz Romów rumuńskich   mieszkających we Wrocławiu.  

7 października 2016

Udział w szkoleniu “Przemoc rówieśnicza - czyli co działa, a co szko-

dzi w profilaktyce”, zorganizowanym przez Fundację Dom Pokoju.

26–27 października 2016

Udział w warsztatach About migration without prejudice. Interna-

tional workshop w Bratysławie. Spotkanie edukatorów i edukato-

rek zajmujących się tematyką migracji z Czech, Słowacji i Polski 

- wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i metodologii z zakresu 

edukacji międzykulturowej.

 

28 października 2016

Wrocław, Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49; 

Udział w konferencji “Dolny Śląsk wobec migracji”. Prezentacja 

działań Nomady. http://www.migracje.wroclaw.pl/konferencja-dol-

ny-slask-wobec-migracji-28-10-2016-we-wroclawiu/    

24–25 października 2016

Warszawa, Instytut Spraw Publicznych, ul. Szpitalna 5; Udział w 

spotkaniu przedstawicieli organizacji, które chcą włączyć się w 

działania OXFAM International https://www.oxfam.org/en  w re-

gionie Europy Środkowej   

%20http://www.migracje.wroclaw.pl/konferencja-dolny-slask-wobec-migracji-28-10-2016-we-wroclawiu/%20
%20http://www.migracje.wroclaw.pl/konferencja-dolny-slask-wobec-migracji-28-10-2016-we-wroclawiu/%20
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26 listopada 2016 

Wrocław, udział w Kongresie Sietar Intercultural Competen-

ce: The key to today’s globalized world http://sietar.pl/kongres/; 

Udział przedstawiciela NOMADY w panelu dyskusyjnym “Dlaczego 

media potrzebują kompetencji międzykulturowej?” http://sietar.pl/

kongres/dyskusje-panelowe-kongres-sietar-polska-2016/ 

5 grudnia 2016

Warszawa, Narodowe Centrum Audiowizualne; Udział w spo-

tkaniu i prezentacja platformy www.ulicaantakia.com w ramach 

cyklu Story Code “#6: migracje” http://storycode.pl/?p=79 . Plat-

forma zaprezentowana została wspólnie z przedstawicielem agen-

cji kreatywnej Cyber Kids on Real http://www.cyberkids.pl/, z któ-

rą wspólnie przygotowaliśmy platformę 

12 grudnia 2016

Krzyżowa; Udział i prezentacja działań w ramach “Międzyna-

rodowego treningu z zakresu różnorodności oraz edukacji włącza-

jącej” https://www.kreisau.de/fileadmin/kreisau/Projektausschre-

ibungen/KM_Europa_pl.pdf  

12–13 grudnia 2016

Warszawa, Konferencja Hate no more zorganizowana przez 

Kampanię Przeciw Homofobii pt “Wymiar sprawiedliwości i organy 

ścigania w służbie ofiar przestępstw z nienawiści. 

 

15 grudnia 2016

Cieszyn - w Świetlicy Krytyki Politycznej “Na Granicy” odbyła 

%20https://www.kreisau.de/fileadmin/kreisau/Projektausschreibungen/KM_Europa_pl.pdf
%20https://www.kreisau.de/fileadmin/kreisau/Projektausschreibungen/KM_Europa_pl.pdf
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się prezentacja działań Nomady pt. “W Cieszynie mówimy marha-

ba”. http://krytykapolityczna.pl/multimedia/fotorelacje/w-cieszy-

nie-mowimy-marhaba/ 

 Podczas spotkania przedstawicielki NOMADY zaprezentowały 

3 publikacje oraz platformę edukacyjną “Ulica Antakia”, które po-

wstały w ramach projektu “MARHABA, bo warto przekraczać róż-

ne granice” .

W 2016 r. uczestniczyliśmy w cyklu spotkań wrocławskiej Grupy 

Dialogu Społecznego ds. uchodźców i migrantów

http://krytykapolityczna.pl/multimedia/fotorelacje/w-cieszynie-mowimy-marhaba/
http://krytykapolityczna.pl/multimedia/fotorelacje/w-cieszynie-mowimy-marhaba/
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(Współ)organizowane wydarzenia; spotkania, konferencje, seminaria

19–20 lutego 2016: organizacja wizyty studyjnej dla przedsta-

wicielek/przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski sku-

pionych wokół projektu „Polskie miasta wielokulturowe - między 

mitem a rzeczywistością”. Nomada została wybrana jako organiza-

torka wizyty studyjnej we Wrocławiu. Projekt „Polskie miasta wie-

lokulturowe” realizowany jest przez polską sieć Fundacji im. Anny 

Lindh, i stawia sobie za cel pokazanie dylematów i wyzwań sto-

jących przed współczesnymi miastami w kontekście budowania 

społeczeństw wielokulturowych. Ponad 50 osób reprezentujących 

organizacje z całej Polski przyjechało do Wrocławia, aby z bliska 

przyglądać się działaniom miasta w kontekście wielokulturowości. 

W programie wizyty znalazły się m.in. prezentacje wrocławskich 

organizacji między innymi Ekocentrum Wrocław, Muzułmańskie 

Centrum Kulturalno- Oświatowe, Łokietka 5 czy Księgarnia hisz-

pańska. Odbył się także warsztat “Zobacz Zrozum Zareaguj - czy-

li jak udzielać wsparcia osobom doświadczającym przemocy mo-

tywowanej nienawiścią” (3 osoby ze Stowarzyszenia NOMADA), 

oraz wykład Dr Ali Abi Issy - teologa, religioznawcy, imama wro-

cławskiego meczetu, przewodniczącego Rady Naczelnej Ligi Mu-

zułmańskiej w RP.
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Podnoszenie kompetencji zespołu NOMADY

Od sierpnia 2016 bierzemy udział w piątej edycji programu Social 

Business Accelerator (SBA) Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów 

Kapitałowych. W ramach programu współpracujemy z mentorem 

reprezentującym biznes, zdobywamy wiedzę z zakresu zarządzania 

organizacją, pozyskiwania środków na działalność, popularyzacji 

działań stowarzyszenia wśród obecnych i potencjalnych sojuszni-

czek i sojuszników http://www.psik.org.pl/program-psik-social-bu-

siness-accelerator.html    

Udział w cyklu szkoleń dla organizacji pozarządowych “BINGO czy-

li bezpiecznie”, organizowanych przez Amnesty International i fun-

dację Panoptykon https://amnesty.org.pl/bingo-czyli-bezpieczne-

-organizacje-pozarzadowe-szkolenia/

Edukatorka Nomady rozpoczęła Podyplomowe Kwalifikacyjne Stu-

dia Nauczania Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie 

Wrocławskim.

http://www.psik.org.pl/program-psik-social-business-accelerator.html
http://www.psik.org.pl/program-psik-social-business-accelerator.html
https://amnesty.org.pl/bingo-czyli-bezpieczne-organizacje-pozarzadowe-szkolenia/
https://amnesty.org.pl/bingo-czyli-bezpieczne-organizacje-pozarzadowe-szkolenia/
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Media o nas

http://wyborcza.pl/1,91446,20011707,wroclaw-platforma-interne-

towa-poswiecona-problemom-uchodzcow.html

http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/wroclaw-platforma-interneto-

wa-poswiecona-problemom-uchodzcow/l8df3j

w w w . p r e s s r e a d e r . c o m / p o l a n d / g a z e t a - w y b o r -

cza/20160523/281569469964967

http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie,3814,wyjechali_z_

antakii_przyjechali_do_europy

www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza/20160523/281569469964967
www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza/20160523/281569469964967
http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/wroclaw-platforma-internetowa-poswiecona-problemom-uchodzcow/l8df3j
http://wiadomosci.onet.pl/wroclaw/wroclaw-platforma-internetowa-poswiecona-problemom-uchodzcow/l8df3j
www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza/20160523/281569469964967
www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza/20160523/281569469964967
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie%2C3814%2Cwyjechali_z_antakii_przyjechali_do_europy
http://www.kampaniespoleczne.pl/kampanie%2C3814%2Cwyjechali_z_antakii_przyjechali_do_europy
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Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenie Nomada

Wrocław 2016

Zdjęcia - Witold Chocholski s.10, Tomas Rafa s. 24

Projekt graficzny i skład typotopia
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Dziękujemy za uwagę.


