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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. 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 2012
(z)realizowane Projekty
SUKURS
Sukurs - projekt przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią ma na celu udzielanie bezpośredniego wsparcia
osobom, które padły ofiarą ataku ze względu na swoje pochodzenie, kolor skóry, wyznanie lub bezwyznaniowość oraz
światopogląd.
Celem projektu jest również prowadzenie niezależnego monitoringu incydentów motywowanych uprzedzeniami.
Informacje na ten temat można nam zgłaszać anonimowo za pomocą formularza on-line, mailowo, telefonicznie lub
osobiście podczas dyżurów trzy razy w tygodniu w naszym biurze na ul. Paulińskiej. Wydarzenia na tle ksenofobicznym
mogą nam zgłaszać zarówno poszkodowani, jak i świadkowie.
W roku 2012 zebrałyśmy informacje dotyczące 71 incydentów motywowanych uprzedzeniami, w wyniku których
poszkodowanych było w sumie 262 osoby, z czego publicznego znieważania doświadczyło 57 osób (39 incydentów), a
przemocy lub groźby bezprawnej ze względu na wyznanie lub pochodzenie - 205 osób (32 incydenty).
Ponadto w roku 2012 oferowałyśmy szkolenia na temat przemocy motywowanej uprzedzeniami, organizowałyśmy
spotkania, brałyśmy udział w konferencjach i seminariach, dzieliłyśmy się swoją wiedzą, doświadczeniem i perspektywą.
Projekt trwa od 2010 r. i zamierzamy kontynuować go w przyszłości.

PROJEKT “RUCHOME CENTRUM SPOŁECZNO - KULTURALNE W REGIONIE MASAFER YATTA”
W AUTONOMII PALESTYŃSKIEJ
Od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 NOMADA wraz z palestyńską organizacją partnerską Hebron International Resourse
Network (HIRN) zrealizowała projekt “Ruchome Centrum Społeczno-Kulturalne w regionie Masafer Yatta” w Autonomii
Palestyńskiej.
Region Masafer Yatta znajduje się w południowej części Zachodniego Brzegu, na południe od dużego ośrodka
miejskiego - miasta Hebron, a swoją nazwę zawdzięcza stanowiącej jego centrum miejscowości Yatta. Masafer
Yatta w całości położony jest w strefie ”C” Autonomii Palestyńskiej, w której polityka państwa Izrael powoduje
rozczłonkowanie i ograniczenie dostępu do palestyńskich wiosek i osad poprzez odcinanie szlaków komunikacyjnych,
możliwości korzystania ze źródeł prądu oraz wody. Powszechne są wyburzenia palestyńskich domów, zastraszanie i

wypędzenia mieszkańców. W rejonie silny jest napływ izraelskich osadników, których osiedla - nielegalne według prawa
międzynarodowego - klinem wbijają się pomiędzy ziemie użytkowane przez palestyńskich pasterzy. Efektem tych działań
jest narastająca izolacja Palestyńczyków – żyją oni na „wyspach”, między którymi komunikacja jest co raz bardziej
utrudniana.
Projekt „Ruchomego Centrum Społeczno - Kulturalnego” pełnił funkcję łącznika między rozdzielonymi wioskami ale
także regionami palestyńskimi. Dzięki jego mobilności udało nam się dotrzeć w najbardziej marginalizowane i trudno
dostępne tereny, by stworzyć z tamtejszymi mieszkańcami nową strukturę kontaktów i znajomości. Projekt dał też innym
palestyńskim organizacjom pozarządowym oraz aktywistom, wolontariuszom i animatorom kultury z cąłego świata
możliwość zapoznania się z panującą sytuacją polityczną i ekonomiczną Południowego Hebronu. Dzięki temu udało nam
się nagłośnić na całym Zachodnim Brzegu sytuację regionu, która ze względu na jego wykluczenie ekonomiczne jest tam
mniej znana niż chociażby w Europie.
W ramach projektu zrealizowałyśmy szereg warsztatów rozwojowych dla wybranej grupy młodych ludzi, które mogą
stać się przyczynkiem do polepszenia w przyszłości ich możliwości zawodowych i edukacyjnych. Szczególną uwagą
obdarzyłyśmy młode kobiety, by pomóc im wyrównać ich szanse społeczne.
Wśród warsztatów odbywały się:
- lekcje języka angielskiego dla młodych kobiet
- warsztaty rozwojowo - wzmacniające dla młodych kobiet
- “media lab” - warsztaty medialne - przygotowanie krótkich reportaży, materiałów filmowych, redagowanie krótkich
tekstów i informacji prasowych dla grupy kobiet i mężczyzn
- “warsztaty grupy młodych liderów” - warsztaty rozwojowo - wzmacniające dla grupy kobiet i mężczyzn
- wizyty studyjne u organizacji społecznych i kulturalnych w innych regionach Palestyny
Realizacja projektu przyczyniła się do zmniejszenia izolacji regionu Masafer Yatta. Udało nam się nawiązać trwałe
relacje pomiędzy liderami lokalnymi z regionu oraz organizacjami i działaczami społeczno-kulturalnymi takimi jak: HIRN,
ADWAR, Joradan Valley Solidarity, Hebron Rehabilitation Commeety, Popular Stragle Commeety Al Masara, Bustan
Qaraka i Enviromental Education Center, Dar Qandeeli, Palestinian School of Art, AM Qattan Fundation, The Palestinians
Indapendent Commission for Human Rights, Women’s for Legal Aid and Counselling. Powstał zaczątek strony
internetowej regionu Masafer Yatta, na której w ramach działań projektowych zaprzyjaźnionych organizacji zamierzamy
docelowo umieszczać materiały przygotowane przez mieszkańców podczas warsztatów medialnych.
Znaczącym elementem projektu był także komponent edukacji globalnej, który zakładał spopularyzowanie tematu
Południowego Hebronu i całej Autonomii Palestyńskiej w Polsce. W tym celu zrealizowałyśmy film “Palestyna od kuchni”,
który ukazuje historie Palestyńczyków walczących z okupacją poprzez kultywowanie tradycyjnej kuchni i ekologicznych
sposobów upraw. Film ten wpisuje się w coraz bardziej powszechne i znane w Europie ruchy ekologiczne, fair trade i slow
food, dzięki czemu udało nam się dotrzeć do szerszego grona odbiorców. Wraz z filmem powstała broszura rozszerzająca
problematykę filmu, która z powodzeniem może pełnić funkcję pomocy dydaktycznej przy prowadzeniu spotkań na temat
Autonomii Palestyńskiej. W ramach komponentu zrealizowałyśmy spotkania w pięciu miastach Polski (Gdańsk, Toruń,
Kraków, Lublin i Łódź). W roku 2013 zamierzamy kontynuować spotkania w innych miastach w kraju, a także rozszerzać
promocję i dystrybucję filmu także w innych krajach Europy. Pomóc ma nam w tym powstała podczas realizacji projektu
strona internetowa: www.palestyna.nomada.info.pl

WELCOME to: tworzymy miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom
1 września 2012 Stowarzyszenie NOMADA rozpoczęło realizację watch-dogowego projektu “WELCOME TO: Tworzymy
Miasto Przyjazne Cudzoziemcom i Cudzoziemkom”.
Projekt finansowany jest przez Fundację im. Stefana Batorego kwotą 75 000 zł.
W ramach projektu monitoringiem objętych zostało 5 instytucji: Wydział ds. Obywatelskich i Cudzoziemców
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, placówka Straży Granicznej Wrocław-Starachowice, 3 komisariaty policji na
terenie Wrocławia, dworce PKP i PKS.
W ramach projektu chcemy sprawdzić, w jakim stopniu są one przygotowane do kontaktu z cudzoziemcami/
cudzoziemkami. Wyniki badań opublikowane zostaną w raporcie wraz z rekomendacjami dla badanych instytucji.
Ostatnim etapem projektu będą działania rzecznicze. Zakończenie projektu planowane jest 31 sierpnia 2013.
W roku 2012 zrealizowane zostały następujące etapy projektu:
- analiza aktów prawnych: Konstytucja RP, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Ustawa o cudzoziemcach, Pakt
Praw Obywatelskich i Politycznych, Karta Praw Podstawowych, Europejska Konwencja Praw Człowieka Rady Europy;
- analiza przepisów wewnętrznych badanych instytucji;
- analiza dostosowania przestrzeni objętych monitoringiem instytucji do potrzeb osoby nieposługującej się językiem
polskim,
- analiza stron internetowych badanych instytucji pod kątem dostępności treści w języku innym niż polski i zawartych
informacji,
- przygotowanie narzędzi badawczych,
- badania wśród obcokrajowców.

WSPóŁPRACA PARTNERSKA
Projekt “Raport Mniejszości”
Od maja 2012 NOMADA dołączyła jako partner lokalny do drugiego etapu projektu Fundacji Wiedza Lokalna i Collegium
Civitas “Raport Mniejszości”. Celem projektu jest wdrożenie monitorowania i analizy treści publikowanych w internecie
pod kątem mowy nienawiści wobec mniejszości. W ramach projektu tworzyłyśmy listę analizowanych lokalnych forów i
stron internetowych, uczestniczyłyśmy w konferencjach, organizowałyśmy spotkania lokalne i warsztaty dla uczniów szkół
gimnazjalnych oraz przedstawicieli sektora publicznego i trzeciego sektora.

WSPÓŁPRACA Z DOMEM SPOTKAŃ im. ANGELUSA SILESIUSA
Od maja 2012 roku współpracujemy 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. Naszymi głównymi zadaniami było określenie problemów rodzin, zapoznanie się z nimi, pomoc
w kwestii zdrowotnej, ewentualny kontakt z adwokatem, dofinansowanie kupowanych leków, wsparcie psychologiczne.
Później swoje działania przeorganizowałyśmy pod kątem kompetencji na asystentki zajmujące się edukacją, zdrowiem i
administracją.
Przy współpracy z DAS-em udało się przeprowadzić profilaktyczną kurację witaminami oraz suplementami diety,
doprowadzić do akcji szczepień przeciwko śwince, odrze i różyczce, zorganizować kilka zbiórek żywności oraz odzieży,
wynająć salę w której odbywają się zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, jedno z dzieci dowozić na fizjoterapię,
nawiązać kontakt z instytucjami takimi jak : szpitale, sądy, straż graniczna, sanepid.
Asystentki są w stałym kontakcie z mieszkańcami koczowiska, odwiedzają poszczególne rodziny, rozmawiają o
problemach, edukują. Ponadto pomagają w dopełnianiu formalności, w kontaktach z urzędami, służbą zdrowia,
wyrabianiu dokumentów, monitorują sprawy w sądzie.
Organizujemy zajęcia edukacyjne i artystyczne dla dzieci, edukujemy kobiety w zakresie zdrowia higieny żywienia.
Pomagamy w dostępie do antykoncepcji. Dzięki wsparciu prywatnych osób rehabilitowana jest dziewczynka z
porażeniem mózgowym.
Szukamy też rozwiązań systemowych, długotrwałych, pracujemy nad strategią działań dla samych Romów ale także dla
miasta. Jesteśmy przekonane że w tym temacie niezbędna jest współpraca NGOsów i instytucji publicznych.

„Education Against Discrimination - empowerment i przeciwdziałanie
dyskryminacji w Europie: porównanie, wymiana metod i strategii pomiędzy
Niemcami, Hiszpania i Polską“
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), realizowany od stycznia 2011
do grudnia 2012.
W projekcie aktywny udział wzięła przedstawicielka NOMADY, realizująca projekt Sukurs. Głównym jego celem była
międzynarodowa wymiana fachowej wiedzy dotyczącej 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.
Podczas projektu członkinie NOMADY wzięły udział w trzech sesjach warsztatowych :
- Poczdam - warsztaty z metody Anti Bias,
- Granada - szkolenie z zastosowania video w działaniach antydyskryminacyjnych,
- Krzyżowa - szkolenie z metody Betzavta.

zorganizowane przez nas wydarzenia
14 stycznia - Impreza benefitowa NOMADY

Spotkanie z przedstawicielem Radykalnej Akcji Solidarnej
Spotkanie odbyło się w ramach imprezy urodzinowej NOMADY, której celem było przybliżenie działań stowarzyszenia
i podjęcie dyskusji na temat rasizmu. Imprezie towarzyszyła wystawa plakatów palestyńskich oraz koncert zespołów:
MassMilicja i Guantanamo Party Program.
Na początku całego wydarzenia odbył się pokaz filmu o wydarzeniach na warszawskim Stadionie Dziesięciolecia, na
którym zginął zastrzelony przez policję Nigeryjczyk Maxwell Itoia. Po filmie przedstawiciel warszawskiej Radykalnej
Akcji Solidarnej przybliżył problem rasizmu oraz wszystko to co zaszło podczas i w następstwie wydarzeń na stadionie
w Warszawie. Radykalna Akcja Solidarna została związana po śmierci Maxwella Itoi – Nigeryjczyka od lat żyjącego w
Polsce i pracującego jako sprzedawca na nieistniejącym już Jarmarku Europa przy Stadionie X-Lecia w Warszawie
(dzisiejszy Stadion Narodowy). Maxwell Itoya został zastrzelony przez policjanta 23 maja 2010 roku stając w obronie
innego sprzedawcy prześladowanego i nękanego przez policję skarbową. RAS została założona przez mieszkańców
i mieszkanki Warszawy, oburzonych i oburzone brutalnością policji podszytą rasistowskimi zachowaniami. W skład
grupy wchodzą aktywistki oraz aktywiści warszawskiego ruchu wolnościowego. RAS stała się zaczynem działającego
dzisiaj w Warszawie i rozwijającego się ruchu antygranicznego – No Border. Aktywność RASu doprowadziła do
nagłośnienia morderstwa Maxwella Itoi i obnażeniu instytucjonalnego rasizmu w strukturach władzy na każdym szczeblu.
Wśród działań grupy były liczne petycje, odezwy, listy do prokuratury i policji oraz akcje bezpośrednie w tym: patrole
antyrasistowskie, pomoc zatrzymanym cudzoziemcom w trakcie zamieszek wywołanych śmiercią Maxwella Itoi, kontakty
z prawnikami i wsparcie rodzin zatrzymanych i represjonowanych imigrantów, w szczególności tych “bez papierów”.
Dzisiaj Radykalna Akcja Solidarna to luźna sieć aktywistów i aktywistek różnych profilach pomocy i wsparcia imigrantów
oraz ich rodzin mieszkających w Polsce i za granicą.

06 luty – 03 marca - Design dla wszystkich

Zajęcia edukacyjno – artystyczne dla dzieci i młodzieży ze społeczności rumuńskich Romów –
mieszkańców koczowisk przy ul.Kamieńskiego i ul. Paprotnej w ramach projektu Galerii BWA
Przez miesiąc, jeden raz w tygodniu, dzieci uczestniczyły w zajęciach artystycznych w galerii w centrum miasta. Na co
dzień dzieci znają to miejsce z perspektywy ulicy, na której żebrzą. Jednak podczas zajęć malowały obraz na ścianie, robiły
zdjęcia aparatem fotograficznym, obsługiwały kamerę, mogły się ogrzać, napić ciepłych napojów, zjeść owoce i warzywa,
korzystać ze sprzętów – zabawek zainstalowanych w galerii. Uczyły się też polskich liter, pod koniec większość potrafiła
napisać swoje imię. Proces tworzenia został udokumentowany – poszczególne etapy powstawania obrazu na ścianie
galerii zostały sfotografowane a ze zdjęć powstał film zaprezentowany następnie rodzicom. Doświadczenie to zainspirowało
członkinie Nomady i współpracujących z nami wolontariuszy do zorganizowania regularnych zajęć edukacyjnych dla tej
grupy.

4 marca - Koncert zespołu “Ludi Dobri”
4 marca w klubie Falanster zorganizowałyśmy koncert ukraińskiej grupy Ludy Dobri. Ludy Dobri to w tłumaczeniu –
Dobrzy Ludzie. Zespół stara się na nowo odkrywać muzykę ludową zachowując ją od zapomnienia. Członkowie zespołu
zbierają materiały z całej Ukrainy, podróżując na własny koszt, przekonując osoby, które napotkają do dzielenia się swoją
wiedzą i rejestrując wszystkie utwory, które usłyszeli. Muzykę ludową przekształcają za pomocą młodzieńczej energii w
instynktowną współczesną ukraińskość. Swoje inspiracje czerpią zarówno z folku, muzyki klasycznej, bałkańskiej ale i z
punka.

18 marca - Piknik romski
18 marca 2012 odbył się piknik romski zorganizowany przez Stowarzyszenie NOMADA i Romów z koczowiska przy
ul. Kamieńskiego. Celem spotkania była integracja między Romami i życzliwymi im mieszkańcami Wrocławia oraz
uświadomienie Romom, że nie są sami, że mogą liczyć na wsparcie oraz obecność wielu swoich wrocławskich sąsiadów.
Piknik obfitował w atrakcje takie jak pokaz cyrkowy, wspólne gotowanie, zabawy i tańce przy cygańskiej muzyce.

16 kwietnia - Seminarium eksperckie “Mamy problem?” - przeciwko przemocy
motywowanej nienawiścią
Seminarium eksperckie zostało zorganizowane w ramach projektu Sukurs - przeciwko przemocy motywowanej
nienawiścią. Było skierowane do przedstawicieli NGO, grup mniejszościowych we Wrocławiu, urzędników instytucji
zajmujących się sprawami społecznym.
Seminarium było podzielone na dwie części. W pierwszej występowali prelegentki i prelegenci przedstawiający problem
przemocy z nienawiści z perspektywy swojej pracy, zakresu badań itp. Wśród zaproszonych prelegentek i prelegentów
były/byli Mirosława Makuchowska z Kampanii Przeciwko Homofobii - koordynatorka projektu Razem Bezpieczniej, Artur
Falkiewicz - ówczesny pełnomocnik do spraw Praw Człowieka w Policji, Agata Szypulska - prawniczka z Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka, przedstawicielki Stowarzyszenia NOMADA pracujące w projekcie SUKURS, przedstawiciel
Stowarzyszenia Nigdy Więcej - Marcin Starnawski, socjolog. W drugiej części odbyła się praca warsztatowa w grupach.
Grupy wspólnie wypracowywały projekty dotyczące przeciwdziałania przemocy z nienawiści na podstawie swoich
dotychczasowych doświadczeń i wiedzy. Opis projektów zaprezentowanych podczas warsztatów oraz prelekcje
zaproszonych gości można przeczytać w załączniku do raportu “Masz problem? Przemoc motywowana nienawiścią”,
który Stowarzyszenie NOMADA opublikowało z początkiem 2013 roku.

24 czerwca - Clowns without borders
Od 2009 roku “Klauni bez granic” sprawiają, że na twarzach dzieci pojawia się uśmiech. Ta charytatywna organizacja
zrzesza fińskich artystów, którzy chcą się dzielić radością wśród dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Przed
dziećmi z romskiego koczowiska przy ul. Kamieńskiego w Parku Marii Dąbrowskiej wystąpili Tanja Eloranta (clown),
Ida Backer (clown), Eero Savela (muzyk), Petra Schutt (artystka cyrkowa), Jerina Hintikka (artystka cyrkowa) oraz Anu
Salonen, założycielka grupy i aktorka Teatru Pieśń Kozła.

26 czerwca - Raport Mniejszości - spotkanie lokalne
Odbyło się spotkanie lokalne wokół projektu Raport Mniejszości. Brali w nim udział przedstawiciele organizacji
pozarządowych zainteresowanych tematyką projektu oraz przedstawiciele sektora publicznego, m.in. Rzecznik ds.
Mniejszości Urzędu Wojewódzkiego Dariusz Tokarz oraz reprezentantka biura RPO. Swoje spojrzenie na problematykę
mowy nienawiści oraz metody zwalczania jej zaprezentowali członkowie Fundacji Wiedza Lokalna, Stowarzyszenia
NOMADA oraz Kampanii Przeciwko Homofobii.

17 lipca - „Romowie, czy ich znamy”

Prelekcja Pawła Lechowskiego
17 lipca 2012 odbyło się spotkanie z Pawłem Lechowskim, etnografem i cyganologiem, fascynatem romskiej kultury,
wieloletnim działaczem na rzecz spraw romskich, przyjacielem Romów rumuńskich, znawcą kultury i romskich obyczajów,
autorem kilku książek. Lechowski przedstawił prezentację slajdów ze swych podróży do Rumunii. Po projekcji odbyła
się kilkugodzinna dyskusja z licznymi uczestnikami spotkania. Temat prelekcji zboczył na Romów zasiedlających teren
ogródków działkowych przy ulicy Kamieńskiego.

3 listopada - Aukcja dla Daszy
Stowarzyszenie NOMADA zorganizowało aukcję sztuki prac zaprzyjaźnionych z nami artystów. Była to impreza
benefitowa – artyści nieodpłatnie udostępnili nam swoje prace, a cały dochód z imprezy przeznaczony został na pokrycie
kosztów sądowych sprawy wytoczonej przez izraelskie władze naszej koleżance Daszy Raimanovej, która w sierpniu
2012 rozpoczęła realizację filmu w Palestynie w Południowym Hebronie w ramach projektu Stowarzyszenia NOMADA.
Izraelskie władze bezpodstawnie zatrzymały ją na lotnisku i aresztowały na sześć dni. Mimo wygranej sprawy sądowej
Dasza Raimanova została obarczona kosztami procesu sądowego (3 tys. euro).
Na potrzeby aukcji udało nam się zebrać 30 prac, które zlicytowane zostały na łączną kwotę 9 130 zł. Benefit odbył się
we wrocławskim klubie muzycznym PUZZLE.

spotkania, w których wzięłyśmy udział
6 stycznia
“Kompetencje międzykulturowe a organizacja samych siebie, czyli jak i z kim napisałbym tę książkę po
raz drugi, już po podwójnej rewolucji na placu Tahrir i próbach generalnych przed nowojorską giełdą”.
Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Sietar Polska z udziałem prof. Sławomira Magali i dr Barbary Bartczak.

3 luty
Pokaz multimedialny “Z Breslau do Birkenau. Muzyczna biografia wrocławianki Anity Lasker”.
Pokaz ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który odbył się w American
Corner. Organizatorami byli Ambasada USA i Centrum Informacji i Kultury Amerykańskiej we Wrocławiu. Prezentację
przygotowała Agnieszki Kłos.
4 luty
Spotkanie założycielskie koalicji przeciwko przemocy motywowanej uprzedzeniami.
Spotkanie założycielskie odbyło się w Warszawie w siedzibie Kampanii Przeciw Homofobii. Udział w spotkaniu wzięli
przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych: NOMADY, Stowarzyszenia Homo Faber, Stowarzyszenia
Interwencji Prawnej, KPH, Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności, Towarzystwa Interwencji Kryzysowej i Lambdy. Na
spotkaniu zostały omówione oczekiwania wobec koalicji. Ustaliliśmy, że na początkowym etapie funkcjonowania koalicji
powinniśmy skupić się na działaniach skierowanych do wewnątrz koalicji - a więc na podnoszeniu własnych kwalifikacji.
Kolejny etap działań koalicji to formowanie celów i planu działania, dzielenie się doświadczeniem.
Na spotkaniu zostały przedyskutowane propozycje działań koalicyjnych, wśród których znalazły się: wspólne tworzenie
raportów, przekazywanie danych o przypadkach Hate Crime do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie,
opracowanie modułów szkoleniowych dla służb mundurowych i innych pracowników administracji publicznej, wspólne
tworzenie projektów, wypracowanie wspólnych stanowisk, kwestia dostępu do tzw. darmowej wielojęzycznej pomocy
prawnej, praca z mediami pod kątem etycznego mówienia o Hate Crime, lobbowanie za zmianami umożliwiającymi
zasądzanie odszkodowań dla osób poszkodowanych HC, włączanie w działania koalicji osób, które doświadczyły HC,
praca ze społecznością lokalną, pomoc osobom poszkodowanym przez HC w więzieniach, monitorowanie przypadków
HC i kształtowanie opinii publicznej przez wypowiedzi medialne.
09 luty
V Forum Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego: NATO i Unia Europejska na rzecz bezpiecznej Europy, Kraków.
Udział w międzynarodowej debacie ośrodków badawczych i eksperckich, zorganizowaną przez Fundację Instytut Studiów
Strategicznych i Fundację Konrada Adenauera oraz Kwaterę Główną NATO.
3 marca
Spotkanie koalicji przeciwko przemocy motywowanej uprzedzeniami
W marcu odbyło się drugie spotkanie koalicji przeciwdziałające przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wzięły w nim
udział trzy osoby i miało charakter informacyjno-konsultacyjny. Dzieliliśmy się na nim swoją wiedzą i wątpliwościami
dotyczących możliwości - lub braku takowej - włączenia się w postępowania przygotowawcze oraz proces sądowy.
Zostały również wyznaczone cele i zadania na następne spotkanie koalicyjne.
19 marca
Udział w otwarciu wspólnej siedziby regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu
Europejskiego i Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej (Dom Europy, ul. Widok 10).
W inauguracji wzięli udział przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wiceprzewodnicząca Komisji
Europejskiej Viviane Reding, Minister Sprawiedliwości Rządu RP Krzysztof Kwiatkowski, eurodeputowani, przedstawiciele
władz. Przy okazji spotkania odbyłyśmy rozmowę z Lidią Geringer de Oedenberg na temat sytuacji Romów
rumuńskich we Wrocławiu.
Spotkanie z przedstawicielem Biura ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu Miasta.
Spotkanie dotyczyło przedstawienia działalności Stowarzyszenia NOMADA w projekcie SUKURS - przeciwko przemocy
motywowanej nienawiścią oraz poznanie zakresu pracy biura ds. Współpracy z Uczelniami Wyższymi Urzędu
Miasta. Rozmawiałyśmy zarówno o formach naszych działań, problematyce przemocy z nienawiści, jak i sposobach
przeciwdziałania przemocą motywowaną uprzedzeniami.
29 marca
Spotkanie z grupą około 15 Białorusinek, które przyjechały na zaproszenie Strefy Inspiracji.
Spotkanie dotyczyło działalności stowarzyszenia NOMADA, problemu przemocy z nienawiści we Wrocławiu oraz
wymiany doświadczeń i spostrzeżeń.
02 kwietnia
Udział w spotkaniu z cyklu “Z Widokiem na Europę” w Domu Europy na ul. Widok 10, z wykładem Prezydenta
Wrocławia Rafała Dutkiewicza i debatą publiczną z jego udziałem.
11 kwietnia
Spotkanie okrągłego stołu w urzędzie wojewódzkim w sprawie sytuacji Romów z koczowiska.
W Urzędzie Wojewódzkim z inicjatywy pełnomocnika wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych Dariusza
Tokarza odbyło się spotkanie informacyjno-wyjaśniające dotyczące grupy Romów rumuńskich od lat zamieszkujących
w naszym mieście. Brali w nim udział przedstawiciele organizacji i instytucji mających kontakty z wspomnianą grupą i
współodpowiedzialnych za tą sytuację. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością Karol Gierliński - działacz społeczny
pochodzenia romskiego, oznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz Romów, członek Parlamentu
Internacional Romani Union, a także Paweł Lechowski - etnograf, cyganolog, tłumacz języka romskiego dla Romów
rumuńskich w polskich urzędach i instytucjach państwowych, laureat nagrody Fundacji POLCUL promującej

społeczeństwo obywatelskie i zaangażowanie w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Stawili się również
przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, pracownice terenowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
i przedstawiciele Sanepidu, oraz sami reprezentanci społeczności romskiej; dał się odczuć brak udziału przedstawicieli
Departamentu Spraw Społecznych.
Spotkanie pokazało jak wiele problemów pozostaje nierozwiązanych i jak trudne są próby ich rozwiązania.
Podkreślano wielokrotnie, jak istotną rolę w podejmowaniu dialogu z Romami odgrywają organizacje
pozarządowe, które pracują z nimi na co dzień i których członkinie cieszą się zaufaniem wśród Romów.
Omawiano kwestie, które wymagają szybkiej interwencji, a mianowicie brak ubezpieczeń społecznych wśród
Romów i ich problemy zdrowotne, a także analfabetyzm tej grupy. Eksperci od spraw romskich mówili o tym,
że Romowie od zawsze żyli na obrzeżach miast, w miejscach odludnych, przejawiali strach przed instytucjami
i funkcjonariuszami państwowymi, dlatego bardzo ważne jest, aby wykorzystać kontakty, które nawiązało
Stowarzyszenie NOMADA z Romami do lepszego porozumienia ich z instytucjami państwowymi. Mówiono
także o tym jak ważne jest znalezienie pracy przez Romów rumuńskich, bo to pozwoliłoby im zarejestrować
pobyt jako obywateli UE w Polsce, a także uzyskać ubezpieczenie zdrowotne. Nie podjęto tematu związanego
z samym koczowiskiem, to znaczy jego dalszym istnieniem na terenie byłych ogródków działkowych przy ul.
Kamieńskiego. Być może dlatego, że nie było osób, które reprezentowałyby właściciela terenu, czyli władz
miasta.
19 kwietnia
Spotkanie w biurze poselskim Lidii Geringer de Odenberg w sprawie sytuacji Romów rumuńskich we
Wrocławiu i wypracowaniu wspólnych możliwości pomocy tej grupie.
18 – 23 maja
Antyfrontex, Warszawa.
Festiwal organizowany przez zaprzyjaźniony kolektyw antygraniczny, który stawia sobie za cel dążenie do swobody
przemieszczania się, kresu istnienia granic, likwidacji reżimów obywatelskich oraz wykorzystywania pracowników.
Przedstawicielki NOMADY wzięły udziału w niektórych wydarzeniach organizowanych w ramach dni Antyfrontexu w
Warszawie.
Więcej info: http://anti-frontex.noborder.org.pl/pl
26 maja
Udział w Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych, sesja prezentująca dobre praktyki.
W spotkaniu został zaprezentowany projekt Sukurs – przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią” jako projekt
nastawiony na bezpośrednie wsparcie osób poszkodowanych, a także edukację, empowerment i rzecznictwo osób
poszkodowanych i narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami. Na sesji zostały przedstawione również
inne projekty, m. in. „Dni Wzajemnego Szacunku” (Rafał Zdaniewicz, Fundacja Bente Kahan), „Nieformalna Edukacja
antydyskryminacyjna: przeciwdziałanie rasizmowi, ksenofobii i homofobii” (Wiktoria Karpowicz. Towarzystwo Rozwoju
Rodziny), „Program Edukacji Pozaformalnej dla podopiecznych domów dziecka z terenu Dolnego Śląska” (Joanna Wajda,
Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw „Karta 99”), „Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes,
prynćkiraw – paruwaw! Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska”.
5 czerwiec
Spotkanie dotyczące Romów w SP nr 20 na ul. Kamińskiego.
W dniu 5 czerwca o godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie w Szkole Podstawowej nr 20 na ul. Kamieńskiego, na którym
obecni byli mieszkańcy ulicy Kamieńskiego, przedstawiciele Policji z Komisariatu Psie Pole, przedstawiciele Straży
Miejskiej, MOPS-u, Pełnomocnik Wojewody ds Mniejszości Narodowych i Etnicznych Dariusz Tokarz, cyganolog i
etnolog Paweł Lechowski i przedstawiciel Romów z grupy Sinti Karol Gierliński, a także przedstawicielki Stowarzyszenia
NOMADA. Debatowano na temat trudnego sąsiedztwa Romów rumuńskich. Mieszkańcy podkreślali, że nie chcą robić
„sądu” nad Romami, ale chcą, aby miasto umożliwiło Romom godziwe warunki życia - aby to nie oni musieli ponosić
koszty dostarczania Romom wody czy wspierania ich w okresie zimy ciepłą odzieżą lub datkami na jedzenie. Służby
miejskie przedstawiały możliwości i sposób ich działania, natomiast specjaliści od kultury romskiej tłumaczyli z czego
wynika taki sposób życia Romów, a także dlaczego tak wiele stereotypów tkwi w polskiej świadomości na temat tej
społeczności. Spotkanie było burzliwe i pełne emocji, aczkolwiek przedstawiono wiele racjonalnych powodów, aby
naciskać na służby miejskie, które powinny zając się pomocą grupie Romów rumuńskich mieszkających na terenie byłych
ogródków działkowych przy ul. kamieńskiego.
22 czerwca
Sesja wyjazdowa komisji mniejszości narodowych i etnicznych w sali sesyjnej Rady Miejskiej
Wrocławia
19-22 lipca
Udział w Międzynarodowym Taborze Pamięci Romów stacjonującym w Szczurowej, zorganizowanym przez
Muzeum Okręgowe w Tarnowie i Centrum Kultury Romów w Tarnowie.
27 lipca
Baraka – akcja artystyczna Aleksandry Kubiak
27 lipca 2012 odbyła się prezentacja akcji artystycznej Oli Kubiak pod tytułem Baraka. W ramach tej akcji na terenie
ogrodu Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu przez tydzień powstawał barak cygański, budowany przez mieszkańców

koczowiska przy ul. Kamieńskiego. Barak powstał w identyczny sposób jak oryginalne domostwa. Zbudowany został z
elementów znalezionych przy okolicznych śmietnikach. Udekorowany przez kobiety z koczowiska, niczym nie różnił się
od tradycyjnych cygańskich baraków, w jakich mieszkają nasi beneficjenci. Akcja miała na celu przybliżenie mieszkańcom
Wrocławia kultury romskich emigrantów, oraz zaangażowanie Romów w czynny sposób w kulturę i sztukę Wrocławia.
3 sierpnia
Spotkanie z młodzieżą biorącą udział w projekcie „Together Polska”
Celem spotkania była dyskusja z młodzieżą nt. mowy nienawiści w kontekście ostatnich wydarzeń na świecie, w tym
głównie aresztowania dziewczyn z zespołu Pussy Riot w Rosji. W spotkaniu, poza przedstawicielką NOMADY, wziął
udział Leszek Budrewicz - dziennikarz i opozycjonista w czasach PRL, oraz przedstawiciel Pomarańczowej Alternatywy
- ruchu happenerskiego działającego w latach 80, który z Wrocławia objął zasięgiem całą Polskę. Na spotkaniu
rozmawialiśmy o wolności słowa, granicach tolerancji oraz języku wrogości i mowy nienawiści w dyskursie publicznym.
W spotkaniu wzięła udział młodzież z Polski, Niemiec i Macedonii w ramach projektu Together Polska. Celem projektu
była refleksja nad wolnością słowa.
Więcej o projekcie: http://togetherpolska.org/2012/08/my-words-are-free-youth-exchange-in-poland-and-germany/
26 sierpień
Udział w Festiwalu Kultury Romskiej w Parku Staromiejskim.
4 września
Konsultacje ws. programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w
roku 2013
Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego Wrocławia zorganizowały w Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych “Sektor 3” konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie
programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013.
Na spotkaniu bylo dużo uwag krytycznych dotyczących programu - zgłaszano, że co roku w programie jest to samo: jest
powielany (urzednik potwierdził,że w istocie tak jest), a uwagi organizacji nie są uwzględniane w kolejnych projektach.
Przedstawicielka NOMADY podniosła temat kampanii przeciwdziałania żebractwu, której ważność nieustannie
podkreślano. Na kampanię wydano ok. 22 tys zl i uznano, że jest ona słuszna, ponieważ “żebrzący wykorzystują nasze
sumienia.” Stowarzyszenie NOMADA napisało list do Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (ponieważ
budżet na rok 2013 zakłada „walkę z żebractwem”), zgłaszając uwagi co do słuszności programu, w efekcie którego
głodowały dzieci romskie, a instytucje, które wskazywano jako potencjalną pomoc, odmawiały udzielenia jej z racji tego,
że Romowie nie są obywatelami polskimi. Uważamy, ze każdy człowiek ma prawo decydować, czy chce komuś dać
datek na ulicy czy nie - to jest kwestia jego sumienia i miasto nie musi interweniować w tej sprawie wydając publiczne
pieniądze.
28 wrzesień
Spotkanie w BWA Awangarda z twórczynią projektu “Baraca” Aleksandrą Kubiak, Romami rumuńskimi i
osobami zainteresowanymi kulturą romską.
23 października
Debata w mediatece
Udział w otwartej debacie o różnorodności Wrocławia i jej problemach oraz sytuacji lokalnych mniejszości organizowanej
w ramach Żywej Biblioteki Wrocław. Został zaprezentowany raport “Masz problem? Przemoc motywowana nienawiścią”
oraz działania wspierające osoby poszkodowane i narażone na przemoc motywowana uprzedzeniami. Wspólnie
zastanawialiśmy się, skąd biorą się uprzedzenia i nawoływanie do nienawiści.
12 października - 12 listopada
Członkini NOMADY Joanna Janiszewska odbyła rekonesans badawczy w Tanzanii (Dar es Salaam, Arusha,
Moshi, Tengeru, Zanzibar, Morogoro).
Rekonesans miał na celu zapoznanie się z sytuacją społeczno-ekonomiczną kraju, ze szczególnym uwzględnieniem
rozwoju edukacji (wizytacja ośrodków edukacyjnych, szkół podstawowych, średnich i wyższych, m.in. The Institute of
Social Work and Open University w Dar Es Salaam, Primary School and Mawenzi Teachers Resource Centre in Moshi,
The Nelson Mandela African Institute of Science and Technology (NM-AIST) in Arusha, Jordan University College in
Morogoro), zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i alternatywnymi rozwiązaniami ( wizyta w Ministry of Agriculture
and Food Security, Directorate of Research Development, Horticultural Research Institute; Livestock Training Institute w
Tengeru) i sytuacją imigrantów i uchodźców w kraju (wizyta w The Regional Immigration Office Kilimanjaro w Moshi i w
The Regional Immigration Office w Dar es Salaam, polscy uchodźcy wojenni w Tanzanii - osada w Tengeru).
9 listopada
Otwarta debata: „Wrocław miastem spotkań czy miastem spotkań z nienawiścią” w ramach
Wrocławskiego Forum Antydyskryminacyjnego GOŚĆ/INNOŚĆ
W ramach otwartej debaty nt. bezpieczeństwa we Wrocławiu pod kątem przemocy motywowanej nienawiścią
zaprezentowałyśmy działania projektu Sukurs. Po raz kolejny zwróciłyśmy uwagę na to, że tylko zdecydowana reakcja
i współpraca różnych podmiotów może powstrzymać szerzącą się nienawiść i uprzedzenia. W debacie wzięli udział
również: Tomasz Zygmunt reprezentujący stowarzyszenie Q Alternatywie oraz Marcin Starnawski z pisma Recykling
Idei. Debatę poprowadził Tomasz Skoczylas, a wzięli w niej udział przedstawiciele NGO, grup nieformalnych, Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych, Pełnomocnik wojewody ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz osoby prywatne.

21 listopada
W ramach programu “Odpowiedzialna turystyka w szkołach” Fundacji “Kultury świata” i Centrum Inicjatyw
UNESCO przedstawicielka NOMADY przeprowadziła dwa spotkania z młodzieżą z liceum z Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1 na ul. Wojska Polskiego 17 w Trzebnicy.
Opowiadała młodzieży o swojej miesięcznej podróży do Tanzanii, swoje refleksje na temat podróży przeplatała pokazem
zdjęć i krótkich filmów, zaprezentowała razem 900 zdjęć i 5 filmów. Opowieść o Tanzanii skoncentrowana była na
ukazaniu życiu w tym kraju ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społeczno – ekonomicznej.
23 listopada
Otwarta debata o różnorodności Wrocławia i jej problemach oraz sytuacji lokalnych mniejszości.
Spotkanie miało charakter otwartej dyskusji podzielonej na trzy półgodzinne części, w których brali udział zaproszeni
goście. W pierwszej dyskusji pod hasłem „Ludzie - książki, czyli inni tacy sami” wzięły udział Żywe Książki,
przedstawiciele mniejszości dyskryminowanych reprezentujące trzy grupy: Osoba na wózku, Trzeźwy alkoholik, Osoba
homoseksualna. Do drugiej części zaproszeni zostali specjaliści, teoretycy, analitycy. Z tej perspektywy poruszono
zagadnienia granic tolerancji oraz kwestie naukowe. W ostatniej części debaty swój punkt widzenia przedstawili
reprezentanci stronnictw politycznych oraz aktywiści/aktywistki, w tym przedstawicielka stowarzyszenia NOMADA
prezentująca „Sukurs – przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią”. Podzieliłyśmy się krótko naszą wiedzą nt.
sytuacji we Wrocławiu, oraz zachęcałyśmy do przeciwstawiania się rasizmowi i ksenofobii we Wrocławiu podając
przykłady działań. Zaprosiłyśmy do współpracy pojedyncze osoby, grupy osób (sformalizowane i nieformalne) oraz
instytucje publiczne i partie polityczne. Uważamy, że tylko zdecydowany sprzeciw na różnych szczeblach może
powstrzymać falę nienawiści i uprzedzeń w naszym mieście i w Polsce.
26 listopada
Spotkanie z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego ds. Ochrony Praw Człowieka
W dniu 26 listopada 2012 r. przedstawicielki i przedstawiciel stowarzyszenia NOMADA i Wrocławskiego Forum
Antydyskryminacyjnego wzięli udział w spotkaniu z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego ds. Ochrony Praw
Człowieka Arturem Falkiewiczem oraz specjalistką w zakresie ochrony praw człowieka Iwoną Blicharską. Celem
spotkania było omówienie ostatnich wydarzeń motywowanych uprzedzeniami w sprawie których interweniowała
NOMADA i WFA. Na spotkaniu rozmawialiśmy o problemach ze zidentyfikowaniem motywu, jakim kierował się sprawca
i udowodnieniem kierowania się tym motywem przez sprawcę. Został poruszony również problem statystyk przestępstw
motywowanych nienawiścią, a także sprawa szkoleń dla policjantów w zakresie przemocy motywowanej uprzedzeniami,
jakie prowadzone są przez Pełnomocnika.
30 listopad - 2 grudzień
Udział w imprezach artystycznych Festiwalu Kultury Ukraińskiej
13 grudnia
Wystąpienie w Domu Edyty Stein
Członkinie Stowarzyszenia NOMADA wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez Towarzystwo im. Edyty Stein w
ramach partnerskiego projektu Grundtviga.
Projekt jest wymianą strategii stosowanych w edukacji osób dorosłych – jako odpowiedź na narastające postawy
wrogości wobec grup mniejszościowych i ruchy nacjonalistyczne. Projekt koncentruje się na strategiach edukacji
pozaformalnej, które dostępne są jak najszerszemu audytorium, szczególnie osobom mającym ograniczone możliwości
uczestnictwa w procesie edukacji.
W seminarium uczestniczyli przedstawiciele organizacji z Niemiec, Bułgarii, Hiszpanii, Słowenii i Węgier.
Prezentacja multimedialna Stowarzyszenia NOMADA dotyczyła:
- raportu “Masz problem?” - omówienie wyników raportu, przedstawienie problemu przestępczości motywowanej
nienawiścią we Wrocławiu;
- projektu SUKURS - główne założenia projektu, nasze dotychczasowe doświadczenia w jego realizacji,działalność
punktu wsparcia dla osób doświadczających przemocy z nienawiści;
- działań NOMADY na rzecz mieszkającej we Wrocławiu społeczności rumuńskich Romów: główne problemy grupy,
nasze działania i doświadczenia w pracy z tą mniejszością.
Udział w seminarium zaowocował nawiązaniem kontaktu z organizacją z Hiszpanii, która również pracuje ze
społecznością migrujących R omów.
15 grudnia
Kiermasz Kultur
W ramach projektu “Nowa przystań” zorganizowano Kiermasz Kultur - imprezę o tematyce wielokulturowej i świątecznej,
na której uczestnicy projektu - cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej spotkali się z Polakami, by móc porównać swoje
zwyczaje świąteczne, wymienić się spostrzeżeniami na temat relacji Polaków oraz obcokrajowców, zaprezentować
charakterystyczne dla danego regionu potrawy, ozdoby, muzykę, czy tradycje. Przedstawicielka NOMADY opowiedziała
na Kiermaszu o działalności Stowarzyszenia i zaprosiła cudzoziemców do udziału w badaniach w ramach projektu
Welcome to! Miasto przyjazne cudzoziemcom i cudzoziemkom”, a także zachęcała do skorzystania z biura porad
prowadzonego w ramach projektu Sukurs. Wydarzenie odbyło się w księgarniokawiarni Nalanda na Placu Kościuszki 12.

18 grudnia
Briefing dotyczący zwalczania przestępczości o podłożu ksenofobicznym i skrajnie
nacjonalistycznym
We wtorek 18 grudnia w wydziale bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego miał miejsce briefing dotyczący zwalczania
przestępczości o podłożu ksenofobicznym i skrajnie nacjonalistycznym z udziałem dziennikarzy.
W tym spotkaniu udział wziął prezydent miasta – Rafał Dutkiewicz oraz nadinspektor Dariusz Biel – komendant
wojewódzki policji. „Jakiś czas temu zdarzyły się u nas rzeczy, które nie powinny się zdarzyć” – zaczął spotkanie
Dutkiewicz, w dalszej części informując o dofinansowaniu, jakie udało mu się uzyskać z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych dla policji. Dzięki temu 750 tys. złotych zostanie przekazane policji na zakup sprzętu, a 250 tys. zł na
„sprawy personalne”. Komendant Policji Dolnośląskiej zaznaczył, że wydarzenia na Grobli były bulwersujące i że policja
zrobi wszystko by zapobiegać takim zdarzeniom. Przekazane dofinansowanie ma być wykorzystane na dodatkowe
patrole na ulicy, doposażenie policji w sprzęt, który będzie mógł dokumentować incydenty i służyć jako dowód w sądzie,
a także na zakup dodatkowych kamer przemysłowych, jakie zostaną umieszczone w „newralgicznych” miejscach.
Prezydent i Komendant jasno wypowiedzieli swoje zdanie: stop nienawiści propagowanej przez skrajną prawicę.
Prezydent Dutkiewicz dodał: “ten milion złotych jest specjalnie dedykowany temu, by przeciwdziałać ksenofobii i
prawicowej przestępczości”.
W naszej ocenie takie działania ani nie zwalczą przemocy motywowanej nienawiścią we Wrocławiu, ani nie wpłyną
znacznie na wykrywalność sprawców tych przestępstw i zbieranie materiałów dowodowych (sama kamera nie uchwyci
“motywu” jakim kieruje się sprawca ataku, patrole policyjne, mimo, że często obecne w momencie zdarzenia, czasami
nie dostrzegają problemu). W naszej ocenie pieniądze należałoby raczej inwestować w edukację zarówno mieszkańców i
mieszkanek Wrocławia, jak i samych urzędników i pracowników służb publicznych.
18 grudnia
Rozmowa w Radiu Wrocław z przedstawicielką NOMADY w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Migranta o sytuacji imigrantów w Polsce, a w szczególności we Wrocławiu.

Seminaria i konferencje
2 -3 luty
Seminarium „Bez paragrafów”
Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu „Seminaria podnoszące świadomość w zakresie niedyskryminacji
i równości skierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego” prowadzonego w 32 krajach europejskich, dzięki
finansowaniu z Programu Wspólnoty na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS. Projekt był
realizowany przez Human European Consultancy, Migration Policy Group oraz krajowych partnerów, którym w Polsce jest
Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Szkolenia skierowane były do przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych i organizacji
pracodawców, zajmujących się problematyką dyskryminacji ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację
seksualną, pochodzenie narodowe i etniczne oraz religię.
Celem seminarium było przedstawienie i doskonalenie pozaprawnych instrumentów oraz metod działań, jakie
podejmują organizacje społeczne na rzecz wdrażania polityk na rzecz równego traktowania. Podczas seminarium
omawiane były takie metody pracy jak: budowanie partnerstw, rzecznictwo na rzecz grup narażonych na dyskryminację,
strategiczne planowanie działań, tworzenie kodeksów postępowań (ang. Codes of Conduct) jako sposób wprowadzania
antydyskryminacyjnych standardów w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach publicznych.

15 - 16 marca
Konferencja” Razem silniejsi wobec dyskryminacji” Education against
Discrimination”
Wzięłyśmy udział w konferencji” Razem silniejsi wobec dyskryminacji” w ramach projektu „Education Against
Discrimination”organizowanej przez Wyższą Szkołę Psychologii Społecznej.
W trakcie sesji panelowej zaprezentowałyśmy działania Sukursu – rozmawiałyśmy z osobami zainteresowanymi
projektem wyjaśniając na czym polega nasze wsparcie, rozdawałyśmy ulotki, wizytówki, streszczenia raportu „Masz
problem- przemoc motywowana nienawiścią we Wrocławiu”.
Podczas dyskusji open space pt. ”Czy tylko tolerancja? Czy stać nas na coś więcej?” zaproponowałyśmy temat „Przemoc
z nienawiści w Polsce”. W naszej grupie dyskusyjnej uczestniczyły członkinie NOMADY, przedstawiciel niemieckiej
organizacji wspierającej edukację i integrację społeczną – RAA i przedstawicielką hiszpańskiej organizacji „Intercultural
life”
Punktem wyjściowym dyskusji był problem z nierozpoznawalnością , niezrozumieniem samego terminu : “przemoc z
nienawiści“, “przemoc motywowana uprzedzeniami”, zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii. Podkreślałyśmy potrzebę
debaty medialnej dotyczącej tego tematu. Omówiono problem związany z brakiem jednego sposobu monitorowania
przestępstw z nienawiści i trudność z policzalnością incydentów, przestępstw motywowanych nienawiścią w Polsce.
Zarówno w Hiszpanii, jak i w Polsce, problemem jest przemoc motywowana uprzedzeniami wobec grupy LGBT.

Łatwiej jest mówić i działać przeciwko przemocy motywowanej uprzedzeniami wobec imigrantów (rasizm, ksenofobia,
islamofobia, antysemityzm). Poruszyłyśmy także temat związany z klasyfikacją przestępstw - częste pominięcie motywu
jakim kierował się sprawca, nieadekwatnością działań policji podczas kwalifikacji czynu.

3-4 września
Konferencja „Przestępstwa z nienawiści na tle homofobii. Standardy ochrony
prawnej w Polsce i na świecie”
3 września przedstawicielka NOMADY wzięła udział w spotkaniu z państwem Sheppard z USA, jakie odbyło się w
Warszawie w Fundacji im. Stefana Batorego. Syn Państwa Sheppard - Matthew - został brutalnie zamordowany w
1998r. w Laramie, stanie Wyoming z powodu swojej orientacji seksualnej. Po jego śmiercie rodzice założyli Fundacje im.
Matthew Shepparda, której celem jest edukacja, promowanie równości i tolerancji oraz przeciwdziałanie i reagowanie
na przemoc motywowana homofobią. Dzięki ich działalności, 11 lat po śmierci Matthew Kongres Stanów przegłosował
ustawę rozszerzającą federalną ochronę przed zbrodniami z nienawiści na przesłanki takie, jak orientacja seksualna,
tożsamość płciowa i niepełnosprawność (tzw. Mathew Sheppard Act). Państwo Sheppard zwracali uwagę na skutki
społeczne, jakie niesie za sobą przemoc motywowana nienawiścią i uprzedzeniami: brak reakcji powoduje klimat
społecznego przyzwolenia i poczucie bezkarności u sprawców. Zaznaczyli również, że tego typu akty uprzedzeń mają
ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa całej wspólnoty i ich bliskich: zaatakowany może być każdy przedstawiciel
społeczności LGBT lub osoba wspierająca ta społeczności, albo osoba wyglądająca na taką w oczach sprawcy: słowem
nieomal każdy.
Po spotkaniu odbył się pokaz paradokumentu: “The Larami Project”
Następnego dnia, 4 września, zorganizowana została konferencja w Sejmie RP pt. “Przestępstwa z nienawiści
na tle homofobii. standardy ochrony prawnej w Polsce i na świecie”. Podczas konferencji zostały przedstawione
międzynarodowe rozwiązania prawne dotyczące penalizacji przestępstw z nienawiści na tle homofobii oraz odbyła się
dyskusja na temat możliwości zwiększenia ochrony w tym zakresie w Polsce. Gośćmi specjalnymi byli Judy i Dennis
Shepard – rodzice Matthew Sheparda. W spotkaniu wzięli udział również: Agata Chaber (Prezeska Kampanii Przeciw
Homofobii), Wanda Nowicka (Marszałkini Sejmu), Robert Biedroń (Wiceprzewodniczący Komisji sprawiedliwości i
Praw Człowieka), Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN), Mirosława
Makuchowska, (Wiceprezeska Kampanii Przeciw Homofobii, koordynatorka projektu “Razem bezpieczniej” wspierającego osoby poszkodowane w wyniku przemocy homofobicznej w Polsce) a także matki osób homoseksualnych,
przedstawiciele i przedtawicielki NGO oraz inne osoby zainteresowane.

28 września
Konferencja Lambda Warszawa o dyskryminacji krzyżowej
Seminarium dotyczyło dyskryminacji krzyżowej, czyli związanej z jednoczesnym występowaniem przesłanek
niepełnosprawności/pochodzenia rasowego/etnicznego i orientacji seksualnej/tożsamości płciowej (np. osoba niewidoma
i jednocześnie homoseksualna). W trakcie seminarium organizatorzy zaprezentowali sytuację w tym zakresie w Polsce,
„dobre praktyki” identyfikowania dyskryminacji krzyżowej i przeciwdziałania jej oraz możliwości zaadaptowania rozwiązań
zagranicznych do warunków krajowych. W seminarium brali udział partnerzy projektu „Beyond Borders” ze Szkocji,
Niemiec, Austrii, Litwy i Włoch, prezentując „dobre praktyki”.
Marcin Fiedorowicz działający w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej, pracujący od 8 lat z osobami
niepełnosprawnymi i od 4 lat udzielający się w ruchu LGBT przedstawił wyniki swoich badań jakościowych dotyczących
osób homoseksualnych lub transseksualnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności – sposobów, w jaki
budują swoją tożsamość, jak postrzegają swoją przynależność do grup i napotykane w dostępie do wsparcia trudności.
Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej opisał sytuację osób LGBT innej narodowości niż Polska, powołując
się na przykłady prawne z którymi miał styczność, w tym uchodźców uciekających przed prześladowaniem z powodu
orientacji. Poruszył również problem traktowania homoseksualizmu w innych kulturach niż europejska.
Temat dyskusji był o tyle istotny, że polskie prawo nie przewiduje takiego pojęcia jak dyskryminacja krzyżowa, a sądy
wykazują się ignorancją w tej sprawie; natomiast organizacje wspierające mniejszości często nie są przygotowane na
wsparcie ofiar dyskryminacji na podstawie więcej niż jednej przesłanki. Po dyskusji miejsce miała sesja warsztatowa, w
której uczestniczyła przedstawicielka NOMADY.

24 października
konferencja w ramach I Wrocławskich dni Poradnictwa Obywatelskiego
Konferencja odbyła się w ramach I Wrocławskich Dni Poradnictwa Obywatelskiego zorganizowanych przez Centrum
Informacji i Rozwoju Społecznego i Dolnośląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Karta 99.
Na konferencji został zaprezentowany gminny program wsparcie w obszarze poradnictwa obywatelskiego oraz oferta
organizacji pozarządowych działających w jego ramach.

19 listopada
Udział w Konferencji organizowanej przez Towarzystwo Rozwoju Rodziny
we Wrocławiu
Członkini Stowarzyszeni NOMADA została zaproszona w roli prelegentki na konferencję wieńczącą projekt “Nieformalna
edukacja antydyskryminacyjna przeciwdziałaniem rasizmowi, ksenofobii, homofobii”. Wystąpienie przedstawicielki
Stowarzyszenia NOMADA było oparte o badania i prace w projekcie SUKURS - przeciwko przemocy motywowanej
nienawiścią. Tytuł wystąpienia : “Dotkliwe skutki rasizmu i ksenofobii na przykładzie doświadczeń cudzoziemców we
Wrocławia zebranych przez Stowarzyszenie NOMADA”.

22 listopada
Udział w seminarium „Wielokulturowość w edukacji akademickiej – ku nowej
jakości kształcenia”.
Członkini Stowarzyszeni NOMADA została zaproszona w roli prelegentki do wzięcia udziału w seminarium poświęconym
wielokulturowości w edukacji akademickiej. Wystąpienie członkini NOMADY było oparte o doświadczenia w zakresie
edukacji nieformalnej dotyczącej przemocy z nienawiści i wielokulturowości. Ważnym aspektem wystąpienia było również
przedstawienie doświadczeń imigrantów we Wrocławiu i rekomendacji dla edukacji z tymi doświadczeniami związanych.

5 grudnia
Seminarium na temat żebractwa
Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta zorganizowało seminarium dotyczące problemu żebractwa na terenie
Wrocławia w kontekście problemów społecznych. Spotkanie organizowane było w ramach projektu „Żebractwo:
znaczenie w kontekście przemian społeczno-gospodarczych oraz wyzwania dla systemu” finansowanego przez UM
Wrocław. W pierwszej części spotkania wystąpiło czterech prelegentów, w tym także osoby zajmujące się żebractwem
w przeszłości, a w drugiej części spotkania odbywały się równolegle panele dyskusyjne. Członkinie Stowarzyszenia
NOMADA wzięły udział w panelu dotyczącym kształtowania zachowań lokalnych społeczności, komunikacji i współpracy
z mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania żebractwu. Opowiadały o swojej pracy z wykluczoną grupą Romów
rumuńskich, którzy tkwią w zaklętym kole biurokratycznych wymogów niemożliwych do spełnienia, choć chcieliby wyjść z
bezdomności i biedy.

networking
13 luty

Spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia “AKSON”
Stowarzyszenie Pomocy Akson, w ramach swojej działalności statutowej prowadzi m.in. Ośrodek dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem. Działa on od 2007 r. W ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”
realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Więcej nt. projektu można poczytać tu: http://www.akson.org.pl/index.php/osrodek-pomocy-dla-osob-pokrzywdzonychprzestepstwem.
Na spotkaniu dyskutowałyśmy możliwość współpracy, która polegać może na:
- wymianie informacji nt. realizowanego wsparcia (głównie ulotki i plakaty)
- współpracy w ramach Tygodnia Pomocy Poszkodowanym przez przestępstwo (wymiana informacji na stronach www i
promocja naszej działalności)
- możliwość spotkania z radczynią prawną Stowarzyszenia Akson w celu przedyskutowania współpracy w zakresie
przeciwdziałania i reagowania na przemoc motywowaną uprzedzeniami

16 marca
Spotkanie z przedstawicielkami stowarzyszenia “Interkluturalni”
Spotkanie odbyło się w Krakowie, rozmawialiśmy na nim o projektach, dzieliliśmy się dobrymi praktykami (m.in.
dystrybucja plakatów (np. lotnisko), ulotek i vlepek (np. przez magazyn Don’t panic!), szkolenia dla urzędników, tworzenie
strategii przeciwdziałania rasizmowi).

maj - lipiec

spotkania z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta nt. przeciwdziałania
rasizmowi i ksenofobii we Wrocławiu
W maju i lipcu członkinie stowarzyszenia NOMADA zostały zaproszone do udziału w spotkaniu w Urzędzie Miasta nt.
rasizmu we Wrocławiu. W spotkaniu wzięłyśmy udział my, członkinie stowarzyszenia, oraz przedstawicielki Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych. Na spotkaniu tym były dyskutowane możliwości współpracy przy kampanii przeciwko
rasizmowi we Wrocławiu. Jako członkinie stowarzyszenia postulowałyśmy przeprowadzenie konsultacji społecznych i
wspólnego projektowania takiej kampanii. Nie wyobrażamy sobie dobrego wypracowania strategii dotyczącej poczucia
bezpieczeństwa przedstawicieli i przedstawicielek mniejszości narodowych i etnicznych w wąskim gronie. Uważamy,

że wszystkie tego typu rozwiązania powinny być opracowywane przy aktywnym udziale osób zainteresowanych,
pokrzywdzonych i zagrożonych przemocą motywowana uprzedzeniami. Jednym z ustaleń tego spotkania było
zorganizowanie platformy wymiany doświadczeń jesienią 2012r. Niestety na żadne takie spotkanie członkinie
stowarzyszenia nie zostały zaproszone, domyślamy się, że takie spotkanie się nie odbyło.

23 lipiec

Spotkanie z firmą Google (WrOpenUp)
Odbyło się drugie spotkanie z przedstawicielstwem kompanii Google dotyczące kwestii zwalczania rasistowskich ataków,
których ofiarą padli pracownicy firmy. Google przedstawiło projekt WrOpenUp.

12 września

Spotkanie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych nt. programu zwalczania przestępstw na tle
nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego - dyskusja
W dniu 12 września 2012 r. w siedzibie MSW odbyło się spotkanie z udziałem działaczy organizacji pozarządowych,
przedstawicieli Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW oraz Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji
ds. Ochrony Praw Człowieka. Celem spotkania była dyskusja na temat problemów dotyczących współpracy przy
realizacji programu LEOP (Program zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony
porządku publicznego) oraz ich możliwych rozwiązań. Problemy te zostały zasygnalizowane we wcześniejszej
korespondencji, prowadzonej przez DKSiW MSW z organizacjami pozarządowymi i komendami wojewódzkimi oraz
Komendą Stołeczną Policji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele takich organizacji pozarządowych jak: Fundacja
„Ocalenie”, Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Kampania Przeciw Homofobii, Komitet
Rzecznikowski Społeczności Afrykańskiej w Polsce przy Fundacji „Afryka Inaczej”, Stowarzyszenie na Rzecz Integracji
Społeczeństwa Wielokulturowego „NOMADA” oraz Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

6 grudnia

Spotkanie z Komendantem Miejskim Policji
Spotkanie dotyczyło wzajemnej współpracy w zakresie przeciwdziałania i reagowania na przemoc motywowaną
uprzedzeniami. Omówione zostały formy współpracy dotyczące prowadzenia szkoleń dla policji przez członkinie
stowarzyszenia NOMADA, a także kwestia promocji wsparcia udzielanego przez NOMADĘ dla osób poszkodowanych
przez przemoc z nienawiści (informacje na komisariatach (plakaty, ulotki) oraz przekazywanie przez policjantów i
policjantki ulotek osobom, które spotkały się z przemocą motywowaną uprzedzeniami.

Interwencje
10-11 kwietnia

Wielkanocna zbiórka żywności dla rodzin Romów z koczowiska, przebywających na stałe w
Rumuni
W dniach 10-11 kwietnia 2012 odbyła się zbiórka żywności dla rodzin Romów z koczowska przy ul. Kamieńskiego,
mieszkających w Rumuni. Zbieraliśmy wtedy produkty spożywcze, ubrania i buty, które miały trafić do Rumuni przed
prawosławną Wielkanocą. Dojechały tam jednakowoż z niewielkim opóźnieniem, pierwszym możliwym transportem,
razem z jednym z naszych podopiecznych.

3 i 6 czerwca

Akcja szczepień przeciw śwince, odrze i różyczce
3 i 6 czerwca odbyła się akcja szczepień przeciwko śwince, różyczce i odrze, poprzedzona epidemią odry na koczowisku.
Choroba w szybkim tempie atakowała głównie dzieci, ale też młodzież. Przy ścisłej współpracy z wrocławskim sanepidem
udało się przebadać wszystkie dzieci i zaszczepić te, których stan zdrowia na to pozwalał. Działaczki NOMADY
koordynowały wizyty dzieci w punkcie szczepień i prowadziły wykaz zaszczepionych.

Warsztaty
Maj

Warsztaty w Gimnazjum nr 32 w ramach projektu Raport Mniejszości
Członkini NOMADY oraz trenerka Stowarzyszenia Generacje w ramach projektu przeprowadziły warsztaty dla 2
klas Gimnazjum nr 32 przy ul. Pieszej na temat kultury romskiej. Warsztaty miały na celu uwrażliwienie na problem
stereotypów i dyskryminacji.

14 i 21 października

Warsztaty projektu Sukurs dla wolontariuszy/-ek.
Przeprowadziłyśmy warsztaty dla przyszłych wolontariuszy i wolontariuszek, zamierzających wspierać nasze działania w

projekcie Sukurs. Celem warsztatu było przybliżenie problemu przemocy z nienawiści, analiza definicji, przedstawienie
naszej oferty skierowanej do wolontariuszy i wolontariuszek oraz dyskusja na temat różnych sposobów reagowania i
przeciwdziałania ksenofobii.
Podczas warsztatu wspólnie wypracowałyśmy definicję przemocy motywowanej uprzedzeniami i przedyskutowałyśmy
ważna kwestię motywu, jakim kieruje się sprawca. Przedstawione zostały przepisy prawa państwowego dotyczące
przestępstw motywowanych uprzedzeniami oraz problem statystyk policyjnych i sądowych. Wypracowaliśmy szereg
działań, które mają na celu reagować i przeciwdziałać incydentom ksenofobicznych. Wdrażaniem tych pomysłów
zajmiemy się wspólnie z wolontariuszami i wolontariuszkami w niedalekiej przyszłości.

28-29 października

Ewaluacja częściowa projektu Sukurs - metoda facylitacji
Kordian Kochanowicz z ASSIST- IN przeprowadził warsztaty facylitatorskie dla realizatorek projektu SUKURS. Celem
warsztatów była ewaluacja poszczególnych działań projektowych, a w szczególności ewaluacja pracy comunity-workerek,
ewaluacja pracy biura porad i wypracowanie rekomendacji.
Warsztaty zostały podzielone na 3 etapy. Pierwszy dotyczył analizy sytuacji, potrzeb oraz piorytetów dotyczących
wybranych aspektów ewaluacji projektu z perspektywy pojedynczych osób. Przeanalizowaliśmy silne i słabe
strony projektu, szanse i zagrożenia oraz interesariuszy projektu. Drugi etap dotyczył ewaluacji projektu. Wspólnie
wypracowaliśmy rekomendacje dla przyszłego rozwoju projektu. Trzeci etap - follow up warsztatu dotyczył weryfikacji
planów realizacji rekomendacji.

7 listopada

Warsztaty dla obcokrajowców
Katarzyna Pawlik przeprowadziła warsztaty dla 4 obcokrajowców- uczestników kursu “ Rozwiń Żagle”. Uczestnicy
pochodzili z Ukrainy, Białorusi i Brazylii. Celem warsztatów było przybliżenie tematyki przemocy z nienawiści, wspólne
opracowanie definicji, omówienie przestępstw z nienawiści w świetle polskiego prawa. Na warsztatach zostały
przedstawione różne sposoby reagowania na przemoc motywowaną nienawiścią.

29 listopada

Warsztaty na temat poradnictwa
29 listopada odbyły się warsztaty nt. udzielania darmowych porad przez członkinie stowarzyszenia NOMADA, głownie
z zakresu przeciwdziałania i reagowania na przemoc motywowana uprzedzeniami. Na warsztatach podsumowałyśmy
dotychczasową pracę i starałyśmy się wypracować metody polepszenia jej, korzystając z doświadczenia jednego z
biura porad obywatelskich we Wrocławiu. Warsztaty przeprowadziła dla nas Joanna Wajda - prezeska Dolnośląskiego
Stowarzyszenia Pomocy Ofiarom Przestępstw “Karta 99”.

LISTOPAD

Kurs internetowo -stacjonarny
Ukończenie kursu internetowo-stacjonarnego dla watchdogów “Na straży” przez członkienię Nomady. Podczas ponad
półrocznej pracy uczestnicy i uczestniczki szkolenia rozwijali swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie
strażnictwa, kontroli społecznej, prawa do informacji oraz rzecznictwa.  

Wspierane przez Nomadę demonstracje
25 stycznia
Manifestacja przeciwko ACTA
11 marca
Udział we wrocławskiej Manifie

