
Projekt „Strengthening of the capacities of individuals through establishment of 

the municipality social business” (Wzmocnienie potencjału osób indywidualnych 

dzięki wsparciu przez jednostki gminne działalności spółdzielni socjalnych) - 

koordynowany przez słowacką organizację EPIC (http://www.epic-org.eu/home/). 

NOMADA była partnerką projektu w okresie 9.2014 – 7.2016. Inni partnerzy projektu: 

Spiski Hrhov gmina, Słowacja 

Otevřená společnost, o.p.s., Republika Czeska 

ZAVOD PREMIKI, so.p. Słowenia 

EPIC Assist Charity, Szkocja 

Opis projektu: 

Celem projektu było stworzenie bazy know-how dla gmin (priorytetowo na terenie 

Słowacji) zainteresowanych działalnością socjalną i i integracją społeczną grup 

marginalizowanych przez różne formy przedsiębiorczości społecznej. W ramach 

projektu został opracowany pierwszy program przedsiębiorczości społecznej dla gmin 

na Słowacji. Ważnym aspektem projektu było popularyzowanie gminnych 

przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze lokalnej turystyki wśród 

długotrwale bezrobotnych Romów/Romni i zaangażowanie ich w działania. W ramach 

projektu powstał pakiet zaleceń dla poprawy funkcjonowania miejskiej polityki 

społecznej. 

Główne grupy docelowe: 

- przedstawiciele gmin (burmistrzowie, urzędnicy miejscy); 

- osoby, które zaczynają rozwijać przedsiębiorstwa społeczne; 

- władze miast, które chcą uruchomić w swoim regionie przedsiębiorstwa społeczne; 

http://www.epic-org.eu/home/


- ustawodawcy i inne podmioty zainteresowane budową ram operacyjnych dla rozwoju 

przedsiębiorstw społecznych. 

Rola partnera w realizacji zadania: 

Rola Stowarzyszenia NOMADA w realizacji polegała na zebraniu dobrych praktyk w 

dziedzinie ekonomii społecznej tzn. znalezieniu, zbadaniu i opisaniu dwóch przykładów 

spółdzielni socjalnych oraz dwóch przykładów programów edukacyjnych realizowanych 

przez gminy w Polsce a mających na celu wsparcie i podniesienie poziomu lokalnego 

rynku spółdzielni socjalnych. 

Stowarzyszenie NOMADA zakończyło współpracę w ramach realizowanego projektu z 

końcem lipca 2016 składając rezygnację na ręce organizacji liderskiej. Rezygnacja 

została przyjęta. 

 

Kwota dotacji: 21 522 euro  

Projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+ 

 

“Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym” 

 

Zadanie miało na celu włączenie dzieci ze społeczności Romów rumuńskich w edukację 

formalną w polskiej szkole. Miały temu służyć wyjazdy do miejsc pamięci (Tabor 

Pamięci w Szczurowej, integracyjne zajęcia sportowe, udział w Oleśnickim Festiwalu 

Cyrkowo - Artystycznym “OFCA”, wycieczki do ZOO, organizacja Dnia Języków w 

szkole do której uczęszczały dzieci ze społeczności romskiej oraz mediacje rówieśnicze 

w szkole, a także mediacje między kadrą szkoły a rodzicami ze społeczności)    

 

Grupy docelowe: 



 

Społeczność Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu (rodzice i dzieci w wieku 

przedszkolnym i szkolnym), dzieci ze społeczności większościowej (polskiej), kadra 

pedagogiczna, wolontariusze. 

 

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Nomada  

 

Kwota dotacji 41 425 zł  

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej 

 

"[W]łączny kulturę": integracja ze społecznością romskich migrantów poprzez 

współuczestnictwo w kulturze.  

 

Cel:  poszerzanie możliwości wspólnego uczestnictwa w kulturze, rozwijanie 

kompetencji  międzykulturowych oraz integracja społeczno - kulturalna społeczności 

Romów Rumuńskich we Wrocławiu. 

 

Założenia i charakter projektu: 

 

-niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, 

kompetencyjnym, poprzez przedstawienie oferty kulturalnej (zapoznawanie z 

instytucjami kultury, realizowanymi przez nie zadaniami, ich  infrastrukturą oraz 

zasadami uczestnictwa w ich ofercie), która z powodu w.w. barier była całkowicie 

niedostępna dla społeczności romskiej; 

-integracja społeczna grupy najbardziej wykluczonej: społeczności romskiej, przez 

stworzenie platform w obrębie których  będzie możliwe spotkanie  osób odmiennych 

kulturowo oraz wspólne uczestnictwo w kulturze;    



-stworzenie warunków do włączania i współdziałania przedstawicieli różnych grup 

społecznych w życiu kulturalnym, poprzez  zapraszanie do realizacji przedsięwzięcia 

przedstawicieli społeczności romskich migrantów z różnych grup wiekowych, artystów 

różnych nurtów, instytucji kultury o odmiennych charakterach, tłumaczy kulturowych i 

znawców kultury romskiej oraz innych  odbiorców sztuki; 

 

-zdobywanie pozytywnych doświadczeń w kontakcie z kulturą, poprzez stworzenie 

pozytywnej i twórczej atmosfery i zapewnienie wsparcia osób asystujących Romom w 

zdobywaniu nowych doświadczeń;    

 

-budowanie kompetencji odbiorców kultury: poprzez poznanie różnego rodzaju form 

kultury i sztuki, współuczestnictwo w jej  odbiorze i pomoc w interpretacji i odkrywaniu 

jej znaczeń;    

 

-wzmocnienie własnej tożsamości kultowej, poprzez spotkanie z zachowanymi 

elementami tradycyjnej kultury romskiej, poznanie miejsc ważnych dla tradycji i kultury 

romskiej i historii Romów w Polsce (odwiedzenie miejsc historycznych  związanych z 

porajmos Romów) oraz obcowanie ze współczesnymi formami romskiej kultury 

popularnej a także poprzez  zapoznanie Romów z elementami polskiego dziedzictwa 

narodowego;    

 

-zwiększenie poziomu wiedzy z zakresu kultury: identyfikacja pojęć i wartości przez 

poznanie różnorodnych dziedzin i form  sztuki, różnego typu instytucji kultury oraz 

artystów i ich narzędzi;    

 

-zwiększenie poziomu uczestnictwa w inicjatywach kulturalnych i artystycznych, przez 

kierowanie zaproszeń do udziału w  ofercie kulturalnej do członków społeczności 

romskiej z różnych grup wiekowych i o odmiennych zainteresowaniach, wsparcie  w 



uczestnictwie w wydarzeniach kultury (asystowanie, zapewnienie tłumaczenia 

kulturowego);    

 

-wzmocnienie i upodmiotowienie społeczności romskich migrantów w opinii 

społeczności większościowej, poprzez stwarzanie  sytuacji wspólnego partycypowania 

w wydarzeniach artystycznych, poznawania się we wspólnym działaniu oraz w 

miejscach i  instytucjach kultury 

 

Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym (w zł, gr)  44 341,11 w tym koszty 

pokryte z uzyskanych środków finansowych MKiDN (w zł, gr) 34 546,48  

Relacja kwoty dotacji do całkowitego kosztu zadania (%)  77,91  

 

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury 

 

“Discovering efficient tools for protecting victims of hate crime” 

 

Projekt realizowany w partnerstwie z In Iustitia, Ludia proti rasizmu, International AID 

Network, Vive Zene 

 

Cele, założenia i charakter działań Stowarzyszenia NOMADA: 

 

-Zbieranie informacji nt. potrzeb i oczekiwań osób doświadczających przemocy 

motywowanej uprzedzeniami; 

 

-Poznanie z jakimi problemami spotykają się takie osoby; 

 

-Poszukiwanie zmian lub usprawnień, narzędzi i mechanizmów, które powinny zostać 

wprowadzone, by każdy, kto zgłasza takie przestępstwo czuł się bezpiecznie; 

 



-Prowadzenie szkoleń dla osób, które z racji pełnionej przez siebie funkcji, spotykały się 

z osobami narażonymi na przestępstwa motywowane uprzedzeniami, m.in. dla policji, 

osób prowadzących poradnictwo obywatelskie, organizacji zrzeszających grupy, które 

mogą być narażone na takie przestępstwa (migranci, mniejszości religijne, społeczność 

LGBTQ, i in.). Celem warsztatów było pokazanie perspektywy osób poszkodowanych, 

problemów jakie napotykają, czynników, które sprawiają, że te przestępstwa nie są 

zgłaszane; 

 

-Udział w seminarium dla cudzoziemców/-ek "Nothing about us without us – locally", 

organizowanym przez Fundację dla Somalii, przy współpracy z CIS realizującym projekt 

„Kontynenty Wrocławia”;  

 

-Udział w konferencji MSW „Jak rozbroić bombę nienawiści – skuteczna współpraca 

imigrantów i organów ścigania”;  

 

-Uczestnictwo w dwudniowym spotkaniu partnerów projektu w Pradze oraz w cyklu 

szkoleń prowadzonych przez przedstawicielki brytyjskiej organizacji imkaan 

(http://imkaan.org.uk)  

 

Wysokość dotacji: 37 330 euro (Criminal Justice, Program of the European Union)  

i 7 000 euro (Fundusz Wyszehradzki) 

 

“Assisting Empowerment and social inclusion of Romanian roma Community 

Residing in Wrocław, Poland” 

 

Cel, założenia, charakter i grupa docelowa projektu: 

 

Projekt zakładał współpracę ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we 

Wrocławiu w postaci działań asystenckich, a także szkoleń skierowanych do 



przedstawicieli społeczności. Ponadto Stowarzyszenie Nomada w ramach projektu 

prowadziło kampanię informacyjną (prasa, social media) dotyczącą sytuacji Romów, a 

także podejmowało próby facylitacji dialogu pomiędzy administracją publiczną, 

społecznością migrantów romskich i społeczeństwem obywatelskim. Efektem projektu 

było przygotowanie, zaprezentowanie i dystrybucja raportu “Wykluczenie systemowe a 

integracja. Sytuacja Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu” 

 

Projekt finansowany ze środków Organization for Security and Co-operation in Europe 

w wysokości 5000 euro 

 


