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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 - Sylwia Jeziorska
wiceprezeska – Katarzyna Pawlik
wiceprezeska – Joanna Janiszewska
skarbniczka – Marta Jamróg
sekretarka – Anna Galik

Zasady i zakres działalności
Cele statutowe
1
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9
10
11
12
13
14
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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;
Podejmowanie działań na rzecz upowszechniania i ochrony praw człowieka,
demokracji, wolności i swobód obywatelskich;
Działanie na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych, seksualnych,
kulturowych, więźniów i byłych więźniów oraz uchodźców, imigrantów, emigrantów i
innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Przybliżanie kultur mniejszości etnicznych oraz kulturowych Polski, Europy i
świata oraz ochrona ich dziedzictwa narodowego i tradycji;
Działanie na rzecz poszanowania praw i wspierania integracji migrantów i uchodźców,
mniejszości kulturowych, etnicznych lub religijnych w Polsce i na świecie;
Podejmowanie działań i inicjatyw na rzecz środowisk wielokulturowych;
Przeciwdziałanie marginalizacji migrantów i uchodźców, członków mniejszości
kulturowych, etnicznych lub religijnych w Polsce i na świecie;
Niesienie pomocy ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych, wojen
domowych, klęsk żywiołowych lub innych sytuacji zagrażających ich życiu lub
dobrobytowi na terenie RP i zagranicą;
Prowadzenie edukacji globalnej i rozwojowej;
Przeciwdziałanie zjawisku przymusowej prostytucji oraz handlu ludźmi;
Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Działania na rzecz osób dotkniętych problemem uzależnienia od środków
psychoaktywnych;
Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw
kobiet i mężczyzn;
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33

Upowszechnianie i ochrona praw mniejszości seksualnych;
Wspieranie badań i innowacyjnych rozwiązań dotyczących energii odnawialnej;
Propagowanie proekologicznych technologii uprawy roślin;
Popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska oraz promowanie postaw
ekologicznych;
Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i
zagrożonych wykluczeniem społecznym;
Rozwój kadr i promowanie przedsiębiorczości;
Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju na szczeblu międzynarodowym,
krajowym, regionalnym i lokalnym;
Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów oraz zasad sprawiedliwego handlu (fair
trade);
Wspieranie rolnictwa i rozwój obszarów wiejskich;
Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między wsią a miastem,
Ochrona i promocja zdrowia;
Upowszechnianie działań związanych z krajoznawstwem, turystyką oraz wypoczynkiem
dzieci i młodzieży;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
Działania na rzecz rozwoju sektora organizacji pozarządowych a w szczególności
spółdzielni socjalnych;
Podnoszenie kwalifikacji podmiotów samorządowych, pozarządowych, gospodarczych
i innych w Polsce i na świecie ww. zakresie;
Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką;
Wspieranie i prowadzenie działalności badawczej i naukowej;
Wspieranie i prowadzenie działalności artystycznej;
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 wykluczeniem społecznym 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
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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 za rok 2011
SUKURS - projekt przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią
Czas realizacji: 15 czerwiec 2010 - 31 lipca 2011,
kontynuacja: 1 pażdziernika 2011 - marzec 2013
Projekt realizowany ze środków niemieckiej fundacji EVZ (pol. „Pamięć, Odpowiedzialność,
Przyszłość”).
Kwota dofinansowania: 15 000 PLN
Projekt przeciwko przemocy z nienawiści ma na celu udzielanie bezpośredniego wsparcia
i pomocy osobom, które doświadczyły przemocy motywowanej uprzedzeniami ze względu
na swoje pochodzenie, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość oraz światopogląd. W
ramach projektu w roku 2011 odbyłyśmy cykl szkoleń z podstaw poradnictwa prawnego,
kolejny po warsztatach z podstawowej pomocy psychologicznej z uwzględnieniem różnic
kulturowych, z mediacji oraz kontaktów z mediami (2010). Przeprowadziłyśmy badania
pilotażowe, na których opiera się raport “Masz problem?”. Prezentacja raportu obyła się
w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem: 21 marca 2011. Utworzyłyśmy
stacjonarny punkt wsparcia przy ul. Paulińskiej 4-8 we Wrocławiu.
Od kwietnia 2011 do dnia dzisiejszego: nawiązałyśmy liczne kontakty z organizacjami
przeciwstawiającymi się przemocy z nienawiści i rozpoczęłyśmy pracę nad współtworzeniem
ogólnopolskiej koalicji organizacji i grup nieformalnych, działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy motywowanej uprzedzeniami. Kontynuowałyśmy współpracę z
policją i w jej ramach przeprowadziłyśmy spotkanie dla komendantów jednostek policji w
województwie dolnośląskim. Brałyśmy udział w wielu debatach, spotkaniach i konferencjach
w Polsce i za granicą. Kontynuujemy prowadzenie stacjonarnego punktu wsparcia dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem motywowanym uprzedzeniami. W ramach jego działalności
oferujemy podstawowe wsparcie prawne i psychologiczne oraz pomoc w toczących się
w sądzie sprawach. Poza tym zajmujemy się streetworkingiem (bezpośrednie docieranie
do osób narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami), monitorujemy prasę pod
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kątem relacji związanych z incydentami rasistowskimi i ksenofobicznymi oraz wypowiedzi
stereotypizujących, nawołujących do nienawiści, posługujących się językiem wrogości.
Rok 2011 w projekcie SUKURS był rokiem wzmożonego sieciowania (nawiązywanie
kontaktów w Polsce i Europie), nabywania wiedzy, ale też upowszechniania naszych działań.
Szkolenia, debaty i konferencje, w których brałyśmy udział, zostały opisane w punkcie
„Debaty, konferencje i szkolenia”.
Projekt jest kontunuowany w roku 2012.

Ruchome Centrum Kultury – cykl działań na rzecz społecznokulturalnego rozwoju marginalizowanego regionu Massafer
Yatta w Dystrykcie Hebron, Zachodni Brzeg
Czas realizacji: luty - grudzień 2011
Projekt realizowany ze środków programu Wolontariat Polska Pomoc 2011 oraz w oparciu
o pracę grupy wolontariuszy, przeprowadzony we współpracy z PCPM (Polskie Centrum
Pomocy Międzynarodowej) i w kooperacji z lokalną organizacją partnerską Dar Qandeel z
Tulqarem w Autonomii Palestyńskiej.
Kwota dofinansowania: 34 192,00 PLN
Działania prowadzone były w trzech palestyńskich osadach: Susya, Mufaqara i Umm Al-Kher.
Etap I projektu polegał na realizacji warsztatów para-artystycznych i ogólnorozwojowych dla
dzieci i młodzieży, wizyt badawczych działaczy Dar Qandeel oraz popularyzacji idei centrum
kultury wśród mieszkańców regionu Massafer Yatta oraz palestyńskich organizacji i instytucji
kulturalnych.
Etap II został zrealizowany w ramach programu „Wolontariat Polska Pomoc 2011”.
W przedsięwzięciu wzięli udział wolontariusze z Centrum Susya z regionu Shaffa Yatta.
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Projekt zakładał stworzenie Ruchomego Centrum Kultury, które swoim zasięgiem objełoby
trzy osiedla regionu Massafer Yatta. Głównym celem była popularyzacja wśród lokalnej
społeczności przedsięwzięć artystycznych i społecznych. Ideą projektu były zarówno
zachowanie tradycyjnych wzorów kulturowych, jak i otwartość na nowe formy artystycznej
ekspresji; w myśl tej idei rozwój kultury wzmacnia godność jednostki, otwartość ułatwia
funkcjonowanie w stale zmieniającym się świecie, ale zwiększa też świadomość faktu, że
podjęcie nowych wyzwań nie oznacza wyparcia się swojej własnej tradycji. Wraz z lokalnymi
partnerami zorganizowałyśmy szereg imprez kulturalnych w regionie: koncert zespołu Dar
Qandeel, występ grupy cyrkowej, teatr kukiełkowy, prezentację tradycyjnych opowieści
dla dzieci, wystawę plakatów “Dzień Ziemi”, turniej piłki nożnej. Przeprowadziłyśmy także
warsztaty plastyczne dla dzieci z użyciem różnych technik, takich jak animacje z plasteliny,
kredka świecowa, farby plakatowe.
Jednym z elementów projektu był komponent edukacyjny, który miał na celu upowszechnić
w Polsce problemy życia w Palestynie. W ramach działań wydana została płyta DVD wraz
z broszurą informacyjną, zawierająca filmy międzynarodowych autorów ukazujące sytuację
panującą w regionie oraz dokumentujące realizację działań projektowych. Podczas cyklu
zorganizowanych przez nas w Polsce spotkań miała też miejsce wystawa palestyńskiego
plakatu politycznego. Spotkaniom towarzyszyły pokazy filmów, prelekcje i dyskusje.
Uczestnicy dostawali darmowe płyty z nagranymi filmami.
Spotkania w ramach komponentu edukacyjnego:
● 3 grudnia – “Wyspy w murze” - Katowice/ Ruda Śląska;
● 4 grudnia - “Wyspy w murze” - Kraków;
● 8 grudnia - “Wyspy w murze” - Warszawa;
● 9 grudnia - “Wyspy w murze” - Poznań;
● 12 grudnia - “Wyspy w murze” - Wrocław.
Projekt jest kontunuowany w 2012.

Baśnie nie z tego miasta. Opowieści wrocławskich dzieci - wydanie
książki i cykl spotkań promocyjnych
Czas realizacji: 03.01.2011 – 31.11.2011
Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego,
Urzędu Miasta Wrocław, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Działu Kultury
Ambasady Francji we Wrocławiu.
Kwota dofinansowania: 49025,32 PLN
Publikacja objęta została patronatem Rzecznika Praw Dziecka RP.
Książka zawiera 12 baśni przekazanych przez 12 rodzin mieszkających we Wrocławiu,
różniących się pochodzeniem etnicznym, narodowym, religią. Jej głównymi bohaterami są
pochodzące z tych rodzin dzieci, które występują w podwójnej roli: zarówno narratorów baśni,
jak i „przewodników” po danej kulturze. Książka ma ogromny kapitał symboliczny. Jej cele
związane są z edukacją i mediacją międzykulturową. Przeprowadziłyśmy bezpłatny kolportaż
książki do instytucji o profilu edukacyjnym (Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu,
Wrocławski Teatr Lalek, wrocławskie szkoły, przedszkola i świetlice środowiskowe) oraz do
odbiorców indywidualnych (przede wszystkim poprzez konkursy w mediach).
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Spotkania promocyjne:
W 2011 roku odbyło się 6 spotkań, w tym jedno było częścią prezentacji przed Komisją
Europejskiej Stolicy Kultury 2016; książki wystawione zostały również na aukcji charytatywnej
na rzecz mieszkańców spalonego domu w wsi Borowice pod Wrocławiem.
Pozostałe spotkania:
- 28 maj 2011- Miejsce: Rynek, Wrocławskie Promocje Dobrych Książek;
- 01 czerwca 2011 - Miejsce: Ogród Staromiejski;
- 01 czerwca 2011 - Miejsce: Empik; DH Renoma;
- 18 czerwca 2011 - Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna filia Maślice w ramach akcji
Plenerowa Biblioteka;
- 28 czerwca 2011 - Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 3.

Współprojekty
Mikroprojekt „Migracja – kultura – tożsamość”
Czas realizacji: 15- 20 czerwiec 2011
Projekt finansowany był przez Anna Lindth Foundation Euromed, Fundację Współpracy
Polsko- Niemieckiej, Urząd Miejski we Wrocławiu, F.V.S. i Axel Springer Stiftung, a
realizowany przez Stowarzyszenie Nomada i wolontariuszki - uczestniczki szkolenia
ogranizowanego przez Fundację Krzyżowa, Kreisau- Inititive Berlin e.V. przy współpracy ze
stowarzyszeniem Romani Bacht.
Kwota dofinansowania: 4 224, 60 PLN
Projekt został zrealizowany w świetlicy polsko-romskiej na Brochowie we Wrocławiu.
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Jego uczestnikami były romskie i polskie dzieci w wieku od 8 do 12 lat – stali bywalcy i
bywalczynie świetlicy polsko-romskiej na Brochowie. W pierwszy dzień trwania mikroprojektu
odbyły się warsztaty wprowadzające dzieci do tematyki tożsamości kulturowej. W ramach
projektu każde dziecko otrzymało aparat cyfrowy, którym fotografowało miejsca dla siebie
ważne i szczególne. W kolejnych dniach na terenie świetlicy odbyła się wystawa zdjęć,
podczas której każdy uczestnik i uczestniczka mogli opowiedzieć, dlaczego wybrali właśnie
to miejsce i dlaczego czują się z nim związani. Mikroprojekt miał z założenia przybliżyć
i wytłumaczyć dzieciom pojęcia tożsamości kulturowej, pomóc w jej poszukiwaniu i
kształtowaniu. Chciałyśmy zwrócić uwagę dzieci na ścisły związek poczucia tożsamości z
miejscem i przestrzenią publiczną współdzieloną z innymi jej mieszkańcami. Nasze działania
miały również unaocznić dzieciom fakt, że miejsca z którymi się identyfikują są przestrzenią
wspólną, do której każdy ma prawo bez względu na pochodzenie, status społecznoekonomiczny czy rożne korzenie kulturowe.

Education Against Discrimination - empowerment i
przeciwdziałanie dyskryminacji w Europie: porównanie, wymiana
metod i strategii pomiędzy Niemcami, Hiszpania i Polską
Czas realizacji: 01.1.2011- 31.12.2012
Projekt realizowany przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej we Wrocławiu wraz z
partnerami z Niemiec (Regionale Arbeitsstelle f. Auslaenderfragen Poczdam) oraz z Hiszpanii
(Intercultural Life, Granada).
Projekt jest dofinansowany w 80% przez Komisję Europejską, Departament Sprawiedliwości,
Program „Rights and Citizenship”, Specific Transnational Projects.
Wkład własny Nomady (sfinansowany przez Fundację EVZ): 1200 PLN
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W projekcie aktywny udział wzięła przedstawicielka Nomady. Głównym jego celem była
fachowa, międzynarodowa wymiana wiedzy nt. metod przeciwdziałania dyskryminacji,
wzmacniania społecznego (empowerment) i rozwijania tolerancji poprzez:
● poszerzenie kwalifikacji osób zajmujących się lokalnie tą tematyką;
● poznanie nowatorskich metod pracy (udział w szkoleniach w Polsce, w Niemczech, w
Hiszpanii);
● dopasowanie nowych metod i koncepcji do specyfiki problemów lokalnych;
● dalszy transfer wiedzy w środowisku lokalnym (studenci, pracownicy uczelni,
organizacje pozarządowe itd.);
● stworzenie sieci współpracy na płaszczyźnie europejskiej i lokalnej, zapoczątkowanie
długotrwałych relacji partnerskich;
Pierwsze międzynarodowe spotkanie ze wszystkimi członkami i 15 uczestnikami odbyło się
8-12 maja 2011r. w Brandenburgii. W trakcie tego wydarzenia każdy z uczestników wziął
udział w szkoleniu metodą Anti-Bias i otrzymał opracowane materiały nt. rozpowszechniania
antydyskryminacji we własnym kraju.
W dniach 3-8 października 2011r. odbyło się drugie międzynarodowe seminarium w
Andaluzji. Temat przewodni to „Video jako narzędzie empowerment”. Wszyscy uczestnicy
i partnerzy uczyli się używania technik audiowizualnych w zakresie antydyskryminacji. W
małych grupach stworzono trzy krótkie video, które teraz są używane przez twórców w ich
regionach.
Projekt jest kontunuowany w roku kolejnym.

Akcja informacyjna nt. abolicji
Czas realizacji: grudzień 2011
Akcja finansowana przez Polskie forum Migracyjne.
W grudniu włączyłyśmy się w akcję informacyjną nt. mozliwości ubiegania się o abolicję
polegającą przede wszystkim na dystrybucji plakatów i ulotek w miejscach prowadzenia
przez nas streetworkingu.

Debaty, konferencje, szkolenia
Debaty, konferencje
luty 2011: Udział w spotkaniu „O rasizmie w mowie i piśmie” prowadzonym przez
Tomasza Piekota nt. projektu, jaki zrealizował z Margaret Ohia – doktorantką polonistyki
Uniwersytetu Wrocławskiego. Panel dotyczył mowy nienawiści i języka wrogości
reprodukowanego zarówno przez ludzi, jak również przez teksty literackie, także śpiewane.
W ramach projektu osoby czarnoskóre z polskim obywatelstwem (zatem: czarnoskórzy
Polacy i Polki) analizowali wybrane teksty, w tym n.in. wiersz Tuwima “Murzynek Bambo”,
teledyski Arki Noego “Święty, Święty uśmiechnięty” oraz “Mamy czas” pod kontem
dyskryminujących (według tych osób) przedstawień osób czarnoskórych.
Na spotkaniu zostały zaprezentowane mechanizmy dyskryminacyjne, jakie wyodrębnili
uczestnicy projektu (metafory zwierzęce, uprzedmiatawiające, brudu i fekalii, efekt “tamtamów” oraz „język Kalego”).
4 marca 2011: Udział w konferencji nt. mowy nienawiści Fundacji Wiedza Lokalna raportmniejszosci.pl w Warszawie
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Prezentacja narzędzia raport mniejszości.pl, wyników badania pilotażowego „Stosunek do
uchodźców w województwie podlaskim” oraz dyskusja nad praktycznymi konsekwencjami
monitorowania mowy nienawiści/języka wrogości w internecie. W części drugiej odbyły się
warsztaty dotyczące obsługi bazy danych gromadzącej przykłady mowy nienawiści. Baza
przygotowywana przez Fundację Wiedza Lokalna została udostępniona organizacjom
zajmującym się prawami mniejszości w Polsce, w tym naszemu Stowarzyszeniu.
12 marca 2011: Udział w otwartej debacie z Ewą Wanat “Mowa nienawiści. Martwy
język?”
Tematem debaty była mowa nienawiści, a odbyła sie ona w ramach „ringu medialnego”
zorganizowanego przez Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations we
Wrocławiu.
25-27 marca 2011: Udział w konferencji pt: „Badania migracji w Polsce: stan wiedzy,
kierunki i metody”
Konferencja została zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Migracjami w Jachrance.
Członkini Nomady wygłosiła referat pt: „Imigranci we Wrocławiu. Życie na pograniczu dwóch
społeczności”.
11-12 maja 2011: Udział w Międzynarodowej Konferencji „Stratyfikacja grup
dyspozycyjnych”
Konferencja była zorganizowana przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego i
Wyższą Szkołę Wojsk Lądowych. Członkini Nomady wygłosiła referat pt „Postrzeganie grup
dyspozycyjnych przez imigrantów w Polsce”.
20 maja 2011
Udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych we
Wrocławiu.
20-21 maja 2011: Udział konferencji „Czego boją się Europejczycy?”
Wydarzenie zostało zorganizowane przez doktorantów Centrum Studiów Niemieckich
i Europejskich im. Wille`go Brandta. Członkini Nomady poprowadziła jeden z paneli
dyskusyjnych podczas konferencji.
12 czerwca 2011: Spotkanie z Tomaszem Lisem – Pełnomocnikiem Terenowym
Rzecznika Praw Obywatelskich.
Celem spotkania było ustalenie warunków współpracy w ramach projektu Sukurs przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią i w ramach innej działalności statutowej
Stowarzyszenia.
17 czerwiec 2011: Konferencja raportmniejszosci.pl „Co dalej z tymi danymi”
Konferencja odbyła się w Warszawie. Pierwsza część spotkania była prezentacją raportu
i wstępnych wyników i analiz. W części drugiej odbyła się dyskusja poświęcona mowie
nienawiści w interencie. W ramach tego panelu wystąpili goście z różnych organizacji
pozarządowych z Warszawy oraz przedstawiciele instytucji publicznych, m.in. MSW.
13 lipca 2011: Spotkanie z Arturem Falkiewiczem – Pełnomocnikiem Komendanta
Wojewódzkiego ds. Ochrony Praw Człowieka
Celem spotkania było ustalenie warunków współpracy w ramach projektu Sukurs - przeciwko
przemocy motywowanej nienawiścią i w ramach innej działalności statutowej stowarzyszenia.
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29 września – 1 października 2011: Udział w corocznej konferencji Sekcji Antropologii
Społecznej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego pt „Granice i pogranicza - państw,
kultur, dyscyplin, dyskursów...”
Współorganizatorami wydarzenia byli: Katowicki Oddział PTS, Instytut Socjologii
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie. Członkini Nomady wygłosiła referat: „Współczesne pogranicza
kultur we Wrocławiu. Postrzeganie imigrantów i mniejszości narodowych i etnicznych przez
Wrocławian, władze miasta i ich samych.”
1 października 2011: Udział w panelu dyskusyjnym „Widzialni i bezpieczni?”
Spotkanie zostało zorganizowane przez Kampanię Przeciw Homofobii. Panel był poświęcony
poczuciu bezpieczeństwa osób narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami.
Podczas spotkania wywiązała się dyskusja na temat zaangażowania instytucji miejskich
w zwalczanie przemocy z nienawiści i ich rola w edukacji przeciwdziałającej rasizmowi,
homofobii i ksenofobii. W panelu wzięła udział przedstawicielka Nomady, prezentując raport
“Masz problem? Przemoc z nienawiści we Wrocławiu”. Poza tym odbyła się prezentacja
raportu KPH “Przemoc motywowana homofobią. Raport 2011”oraz eksperymentu
przeprowadzonego przez uczennice i uczniów XIV LO we Wrocławiu.
14 października 2011: Udział w debacie pod hasłem „Rasizm powszechny, stadionowy i
od święta. Co nam nie pozwala sobie z nim poradzić?”.
Debatę prowadził Andrzej Jóźwik, wrocławski dziennikarz telewizyjny, a udział wzięli:
Radosław Szmit - niezależny specjalista zajmujący się tematem bezpieczeństwa imprez
masowych, Bartłomiej Knapik - dziennikarz sportowy, redaktor naczelny tuWroclaw.com i
kibic WKS Śląsk, oraz przedstawicielki Nomady. Dyskusja miała miejsce we Wrocławiu, w
Centrum Informacji Nadodrze na ul. Łokietka 5.
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28-29 października 2011: Udział w spotkaniu diaspory rwandyjskiej, które odbyło się
we Wrocławiu.
Na spotkaniu opowiedziałyśmy o działaniach Nomady i zaprezentowały projekt “Sukurs przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią” oraz raport pt. “Masz Problem? Przemoc
motywowana nienawiścią we Wrocławiu”.
3 listopada 2011: Spotkanie z Dariuszem Tokarzem – Pełnomocnikiem Wojewody
Dolnośląskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Celem spotkania było ustalenie warunków współpracy w ramach projektu Sukurs - przeciwko
przemocy motywowanej nienawiścią i w ramach innej działalności statutowej stowarzyszenia.
5 listopada 2011: Udział w spotkaniu pt.” Romowie znani i nieznani” w ramach
Leśnickiej Akademii Zamkowej we Wrocławiu.
Podczas spotkania odbyły się projekcje filmów: ”Romowie znani i nieznani”, ”Papusza poetka
cygańska”, a także wykłady: Pawła Lechowskiego pt. “Znikające zawody cygańskie”, Barbary
Weigl pt. „Stosunek do Romów w polskich szkołach” oraz dyskusja panelowa.
23-24 listopada 2011: Udział w międzynarodowej konferencji w Berlinie „Stop Hate
Crime!”
Konferencja została zorganizowana przez Fundację EVZ. Była to największa konferencja,
w jakiej wzięłyśmy udział w 2011 roku. Wzięło w niej udział ponad 100 organizacji z całej
Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych. W ramach konferencji odbyło się wiele paneli
poświęconych konkretnym kwestiom, szczególnie zagadnieniom takim jak: monitoring,
poradnictwo i rzecznictwo. Odbyły się również liczne warsztaty i mniejsze, interaktywne
dyskusje. Podstawową metodą pracy warsztatowej był open space, wiele miejsca
poświęcono również na wymianę doświadczeń, sposobów działania i rozwiązywania
problemów. Była to dla nas doskonała okazja do nawiązania kontaktów w całej Europie.
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28 listopada 2011: Udział w konferencji „Przejawy dyskryminacji we współczesnym
świecie”
Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe ISKRA działające na Wydziale
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Członkini Nomady
zaprezentowała raport Stowarzyszenia Nomada pt. “Masz Problem? Przemoc motywowana
nienawiścią we Wrocławiu”.
1- 2 grudnia 2011: Udział w konferencji pt .„ Migracje a państwo: etniczność,
obywatelstwo, transnarodowość.”
Konferencja była zorganizowana przez Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut
Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Członkini
Nomady wygłosiła referat pt „ Obywatelstwo jako wartość autoteliczna w świecie
współczesnych migrantów.”
7 grudnia 2012: Udział w debacie pt „Wrocław wielokulturowy? Urzeczywistnienie mitu
wyzwaniem dla Wrocławian”
Debata została zorganizowana przez Związek Karaimów Polskich w RP, Centrum Informacji i
Rozwoju Społecznego i Porozumienie „Kalejdoskop Kultur” we Wrocławiu.
15 grudnia 2011: Udział w spotkaniu „Tolerancja w Europie, w Polsce we Wrocławiu w
przededniu Euro 2012”
Spotkanie odbyło się w Liceum Ogólnokształcącym nr XIV im. Polonii Belgijskiej we
Wrocławiu. W spotkaniu, poza przedstawicielką Nomady, udział wzięli: Piotr Mazur (biuro
Euro 2012), Jacek Purski (Stowarzyszenie Nigdy Więcej), imam Ali Abi Issa (Muzułmańskie
Centrum Kulturalno-Oświatowe), ksiądz Adam Boniecki, Jacek Żakowski, Bente Kahan oraz
Mirosława Makuchowska (Kampania Przeciw Homofobii).
16 grudnia 2011 - Arabska rewolucja - europejska solidarność. Polityka - rozwój prawa człowieka.
Spotkanie zorganizowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu
przy ul. Widok 10. Przedstawiciel stowarzyszenia Nomada wziął w nim udział jako słuchacz.

Szkolenia i warsztaty dla członków i członkiń Stowarzyszenia
Nomada
8-9 kwietnia 2011: Szkolenie nt. podstawowej pomocy prawnej z zakresu przemocy
motywowanej uprzedzeniami
Szkolenie prowadzone było przez Evelinę Moksecką ze Stowarzyszenie Interwencji PrawnejSzkolenie i odbyło się w ramach projektu “Sukurs przeciwko przemocy motywowanej
nienawiścią”. Jego celem było zdobycie wiedzy i kompetencji przez osoby zaangażowane w
realizację projektu Sukurs.
maj 2011: Warsztaty dotyczące kultury romskiej z elementami warsztatu
antydyskryminacyjnego oraz warsztatu kompetencji międzykulturowych
Szkolenie prowadzone było przez psycholożkę Annę Huminiak i Krzysztofa Wiatra – trenera
z Domu Spotkań im. Angelusa Silezjusa.
8-13 maja 2011: Szkolenie z metody „Anti Bias” w zakresie zapobiegania dyskryminacji
Szkolenie prowadzone było przez Dinę Ulrich z RAA i Angelę Fleischer, a odbyło się w
ramach projektu „Education Against Discrimination” w Poczdamie.
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19 maja 2011: Szkolenie z używania programu raportmniejszosci.pl
Szkolenie odbyło się w Warszawie i dotyczyło używania programu do automatycznego
wyszukiwania treści z mową nienawiści lub językiem wrogości w internecie. Prowadzone
było przez dr Marka Troszyńskiego z Fundacji Wiedza Lokalna, realizującej projekt
raportmniejszosci.pl.
2-9 października 2011: Szkolenie pt „Video jako narzędzie empowerment”zastosowania video do pracy antydyskryminacyjnej w Grenadzie
Kilkudniowe szkolenie prowadzone było przez Reginę Wendenburg i Katrin Alban ze
Stowarzyszenia Interculturallife. Szkolenie odbyło się w ramach projektu „Education Against
Discrimination”.
19 października 2011: Szkolenie „Wolontariat w NGO”
Szkolenie prowadzone było przez Pawła Dębka z Instytutu Edukacji Społecznej i prawniczkę
Joannę Wajdę. Celem szkolenia było zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzenia
wolontariatu przez nasze Stowarzyszenie.
14 listopada 2011: Szkolenie z dostępu do informacji publicznej
Szkolenie prowadzone było przez Krzysztofa Izdebskiego ze Stowarzyszenia Liderów
Lokalnych Grup Obywatelskich. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy dotyczącej teorii i
praktyki związanej ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej, zapoznanie
się z podstawowymi terminami i definicjami z zakresu informacji publicznej.

Szkolenia, spotkania i warsztaty organizowane przez członków i
członkinie stowarzyszenia Nomada
październik 2011: spotkanie z uczennicami i uczniami LO XIV we Wrocławiu
W spotkaniu wzięły udział dwie przedstawicielki Nomady, które zaprezentowały projekt
Sukurs, działalność naszego stowarzyszenia oraz problemy wrocławskich imigrantów.
21 października 2011: szkolenie dla komendantów Policji w województwie
dolnośląskim
Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone w ramach projektu “Sukurs - przeciwko
przemocy motywowanej nienawiścią”.
18 listopada 2011: Warsztaty genderowe
Warsztaty prowadzone były przez członkinie Stowarzyszenia Nomada, a skierowane były
do młodych dziewczyn ze świetlicy na Brochowie. W jego ramach omówiłyśmy takie terminy
jak płeć kulturowa, płeć biologiczna. Poprzez gry i zabawy wprowadziłyśmy do zagadnień
genderowych dziewczyny, które jeszcze z tym tematem nie miały wcześniej do czynienia.
19 grudnia 2011: Wewnętrzny warsztat nt. abolicji
Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez członkinie Nomady na temat abolicji,
która trwa od 1 stycznia do 1 lipca 2012, a dotyczy przede wszystkim nieudokumentowanych
imigrantów, którzy przebywają od 2007r. w Polsce, lub tych, którzy w 2010 roku starali się
o status uchodźcy. Warsztat obejmował aspekty prawne uchwały o abolicji oraz analizę
realnych problemów z udokumentowaniem przez imigrantów swojego okresu pobytu, a
także szeregu problemów, z którymi mogą się spotkać poddając się abolicji. Rozważałyśmy
również nasze realne zaangażowanie w pomoc osobom, które chcą składać dokumenty o
abolicję.
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Inne
16 kwietnia 2011
Współorganizowanie, wraz z lokalna grupą Amnesty International, akcji ulicznej w obronie
więźniów sumienia na Białorusi. W trakcie akcji były rozdawane balony ze zdjęciami więzniów
oraz zbierane podpisy pod petycją domagającą się uwolnienia białoruskich opozycjonistów,
uznanych przez Amnesty International za więźniów sumienia. Uczestniczką happeningu była
Tatiana Tyszkiewicz, Białorusinka, więźniarka sumienia, bohaterka Maratonu Pisania Listów
Amnesty International w 2009 roku.
31 maja 2011
W ramach Europejskiego Dnia Sąsiada Stowarzyszenie Nomada zaprezentowało swoje
stoisko podczas festynu w parku im. Staszica na wrocławskim Nadodrzu. Można było
dowiedzieć się więcej o działaniach Nomady, a także skorzystać z usług darmowego punktu
naprawy rowerów.
2 czerwca 2011
Wzięcie udziału w happeningu organizowanym przez Amnesty International, dotyczącym
problemu ubóstwa i łamania praw człowieka w zanieczyszczonym przez przemysł naftowy
regionie Delty Nigru. W trakcie akcji każdy, mógł podpisać się pod petycją skierowaną do
władz Shella lub wysłać pocztówkę z apelem do prezydenta Nigerii o zaangażowanie w
oczyszczenie Delty Nigru, wprowadzenie przepisów regulujących działalność korporacji w
regionie oraz konsultowanie ich z mieszkańcami.
21 października 2011
Pomoc w zorganizowaniu wystawy zdjęć w ramach projektu PLAY FAIR, poświęconej
problematyce wielokulturowości w polskiej piłce nożnej. Wystawa ukazywała zarys historii
mniejszości etnicznych widocznych lokalnie oraz w wymiarze ogólnopolskim, miała zwrócić
uwagę na problem rasizmu, który istnieje po dziś dzień na stadionach piłkarskich. Wystawa
odbyła się w Centrum Informacji Nadodrze, ul. Łokietka 5 we Wrocławiu.
22 października 2011
Organizacja koncertu białoruskich zespołów IKNOW iBAGNA zaangażowanych politycznie
oraz pokazu filmu dokumentalnego nt. represji na Białorusi i spotkania z aktywistami
związanymi z inicjatywąAnarchist Black Cross Białoruś we współpracy z Centrum Reanimacji
Kultury we Wrocławiu.
22-23 października
W ramach projektu PLAY FAIR odbył się turniej piłki nożnej.
O tytuł PLAY FAIR walczyło kilkanaście drużyn, złożonych z 6 zawodników, przedstawicieli
różnych kultur i środowisk. Rywalizacji przyświecała idea fair play oraz wzajemnego
szacunku i tolerancji.
Uczestnikami i uczestniczkami turnieju, poza Stowarzyszeniem Nomada wspartym przez
znajomych imigrantów, byli między innymi:
●
drużyna romska,
●
reprezentanci Muzułmańskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego,
●
RitaBaum,
●
International Erasmus Team,
●
Centrum Reanimacji Kultury,
●
Wagenburg.
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30 listopada
Zorganizowanie imprezy andrzejkowej dla imigrantów mieszkających we Wrocławiu.
Celem spotkania była integracja, zabawa i prezentacja polskich tradycyjnych wróżb
andrzejkowych.
grudzień 2011
Przeprowadziłyśmy pilotażowe badania w Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale ds.
Obywatelskich i Cudzoziemców dotyczące przygotowania urzędu do obsługi cudzoziemców.
Badania pilotażowe zostały wykorzystane do pisania aplikacji o dofinansowanie do Fundacji
im. Stefana Batorego.

Interwencje/Wsparcie
W roku 2011 członkinie Nomady w ramach działalności Stowarzyszenia udzieliły
informacji prawnej, wsparcia psychologicznego, wsparcia przy przechodzeniu procedur
administracyjnych lub asysty w urzędach 30 osobom.

Nowi członkowie i członkinie
W roku 2011 do naszego stowarzyszenia zostały przyjęte dwie osoby.
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nomada stowarzyszenie na rzecz integracji
społeczeństwa wielokulturowego
ul. paulińska 4-8 50-247 wrocław,
www.nomada.info.pl, nomada@nomada.info.pl

