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Od 7 lat działamy na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony. Główny obszar naszej aktywności to Wrocław
i Dolny Śląsk, choć interwencyjnie odpowiadamy także na potrzeby osób z innych miast (np. z Łodzi, Poznania 
i Gdańska).  Naszym celem jest wspieranie cudzoziemek i cudzoziemców w sposób odpowiadający ich rzeczywistym 
potrzebom, które diagnozujemy na podstawie bezpośredniego kontaktu oraz poprzez badania 
www.nomada.info.pl/publikacje. Udzielamy nieodpłatnego poradnictwa w zakresie przemocy motywowanej 
uprzedzeniami, dokumentowania pobytu, spraw rodzinnych, prawa pracy. Naszych klientów i klientki wspieramy 
głównie poza biurem - jako community workerki/workerzy i asystentki/asystenci - w urzędach, szkołach, szpitalach, 
ośrodkach detencyjnych, w sądzie, na policji. Jesteśmy rzeczniczkami/-kami grup mniejszościowych. 

Działania kierujemy także do społeczeństwa większościowego. Zależy nam na zwiększaniu wiedzy Polek i Polaków 
na temat różnorodności społecznej. Dlatego prowadzimy szkolenia, warsztaty, kampanie edukacyjne, organizujemy 
debaty, konferencje, wydajemy oświadczenia, raporty i i publikacje.  Od początku istnienia organizacji realizujemy 
projekt "Sukurs - przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią" www.sukurs.nomada.info.pl i pracujemy ze 
społecznością romskich migrantów z Rumunii www.roma.nomada.info.pl

W 2015 roku Nomada otrzymała dofinansowanie na działalność na łączną kwotę 469.353,73 PLN. Dzięki grantom 
zakończyliśmy realizację dwóch projektów, które rozpoczęły się w 2014 r. i zrealizowaliśmy 4 kolejne projekty. Udało 
nam się także stworzyć strategię działań organizacji na lata 2016-2019, która wyznacza główne kierunki działań 
organizacji. Zaliczyliśmy do nich: przeciwdziałanie przemocy motywowanej uprzedzeniami, poradnictwo skierowane 
do migrantek i migrantów, przeciwdziałanie systemowemu wykluczeniu Romów rumuńskich, edukację 
społeczeństwa większościowego, a także utrzymanie zespołu Nomady i sprawniejsze zarządzanie organizacją.
W dalszej perspektywie chcielibyśmy także realizować projekty badawcze.

Niezależnie od działań projektowych w siedzibie organizacji działał punkt poradnictwa, a asystenci rodzin romskich
i community workerzy pracowali w terenie.
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Zrealizowane projekty

I. Projekt “Sukurs – przeciwko przemocy motywowanej nienawiścią” w 
2015 roku kontynuowany w ramach projektu "Obywatele dla Demokracji" 
Fundacji im. Stefana Batorego finansowanego z Funduszy EOG. Całkowity 
koszt projektu wyniósł 270 000 PLN, w tym 243 000 pln w ramach dotacji, 27 
000 wkład własny. W 2015 roku przy projekcie zatrudnionych było 7 osób. Po 
zakończeniu finansowania (we wrześniu 2015) kontynuowałyśmy/liśmy 
pracę wolontaryjnie. 

Działania zrealizowane w ramach projektu 

Punkt wsparcia - działa dla osób narażonych na przemoc z nienawiści. W 
czasie trwania projektu zostały zgłoszone 43 incydenty motywowane 
uprzedzeniami. Jest to miejsce, do którego możesz przyjść, jeżeli 
spotkałeś/-aś się z przemocą werbalną lub fizyczną ze względu na twoje 
pochodzenie narodowe lub etniczne, kolor skóry, wyznanie lub jego brak, 
bądź byłeś/-aś świadkiem takiego zdarzenia. Oferujemy bezpośrednie  
wsparcie osobom narażonym na przemoc motywowaną uprzedzeniami. 
Wsparcie jest bezpłatne.  

Monitoring spraw sądowych dotyczących przemocy motywowanej uprzedze-
niami oraz działań instytucji i policji.

Community working - jest metodą pracy, która pozwala dotrzeć do grup oraz 
osób narażonych na przemoc motywowaną uprzedzeniami lub jej 
doświadczających. Celem community workingu jest diagnozowanie potrzeb 
migrantek i migrantów, odpowiadanie na nie, a także edukacja w  zakresie 
praw osób narażonych czy doświadczających przemocy motywowanej  
uprzedzeniami. Community workerki/workerzy zbierają informacje  na temat 
incydentów motywowanych uprzedzeniami i wspierają osoby pokrzywdzone. 
W ramach projektu w 2015 roku przeprowadziliśmy 253 wywiady dotyczące 
doświadczeń przemocy motywowane uprzedzeniami, komfortu życia oraz 
ogólnej sytuacji migrantek/ów.

Edukacja społeczeństwa większościowego. Ponieważ stoimy na stanowisku, 
że przemoc motywowana uprzedzeniami jest problemem nas wszystkich, 

jest problemem społecznym,  działania edukacyjne na rzecz społeczeństwa 
większościowego są ważnym aspektem naszej pracy.  W projekcie odbyły się 
kolejne warsztaty w ramach kampanii społeczno-edukacyjnej “Zobacz 
Zrozum Zareaguj”:

12.01.2015  warsztaty kampanii „jak reagować” dla uczniów liceów, 2 war-
sztaty; 24 osoby uczestniczące;
2.04.2015  warsztaty facylitatorskie, grupa 1; 6 osób;
27.03.2015 warsztaty facylitatorskie, grupa 2; 7 osób;
12.05.2015 warsztaty dla policji; 11 osób;
27.05.2015 warsztaty dla multiplikatorów; 4 osoby;
24.06.2015 warsztat facylitatorski filmu; 7 osób;
26.09.2015 warsztaty dla multiplikatorów; 7 osób;
30.09.2015 warsztaty przedstawicieli grup mniejszościowych; 4 osoby.

Kampania społeczno-edukacyjna, w ramach której powstał komiks pt. 
“Zobacz Zrozum Zareaguj”. Komiks, którego treść wypracowano na war-
sztatach, zawiera scenariusze prawdziwych historii dotyczących przemocy 
motywowanej uprzedzeniami oraz reakcje świadków na te incydenty. 
Publikacja wydana została w liczbie 1500 egzemplarzy i jest przeznaczona do 
nieodpłatnej dystrybucji. Komiks ilusutrowali: Karolina Pietrzyk, Sabina 
Sokół, Stachu Szumski, Krzysztof Gil.

Kampania społeczno-edukacyjna, w ramach której powstał film “Zobacz 
Zrozum Zareaguj” uwrażliwiający na problem przemocy motywowanej 
uprzedzeniami.  W 2015 roku film pokazywany był przed seansami w kinie 
Nowe Horyznoty we Wrocławiu.

Networking. Współpracowaliśmy z instytucjami publicznymi, między innymi 
ze szkołami, policją i organizacjami pozarządowymi takimi jak Koalicja 
Przeciwko Przemocy Motywowanej Uprzedzeniami czy Stowarzyszenie Nowe 
Horyzonty.

Ze względu na zaostrzającą się antyimigrancką debatę publiczną rok 2015
był dla osób realizujących projekt SUKURS rokiem intensywnej pracy. 
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II. Projekt “Odkrywanie skutecznych narzędzi do ochrony osób 
doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami / Discovering 
e�cient tools for protecting victims of hate crime”. W roku 2015 
realizowaliśmy międzynarodowy projekt „ Odkrywanie skutecznych narzędzi 
do ochrony osób doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami” 
(czas trwania projektu: marzec 2014r.- luty 2016r.). W projekcie bierze udział 
również czeska organizacja In Iustitia oraz słowacka organizacja Ľudia proti 
rasizmu. Projekt finansowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach 
programu Criminal Justice i Funduszu Wyszehradzkiego.
Community-workerka zbierała informacje na temat potrzeb i oczekiwań osób 
doświadczających przemocy motywowanej uprzedzeniami. Przeprowadziła 
48 wywiadów dotyczących tego, z jaki problemami spotykają się cudzoz-
iemcy i cudzoziemki doświadczający przestępstw motywowanych uprzedze-
niami. Zebrała informacje na temat tego, co należałoby zmienić lub 
usprawnić, by każdy, kto zgłasza takie przestępstwo czuł się bezpiecznie.
Prowadziliśmy również szkolenia dla osób, które z racji pełnionej przez siebie 
funkcji, spotykają się z osobami narażonymi na przestępstwa motywowane 
uprzedzeniami, m.in. dla policji, osób prowadzących poradnictwo obywatel-
skie, organizacji zrzeszających grupy, które mogą być narażone na takie 
przestępstwa (migranci, mniejszości religijne, społeczność LGBTIA, i in.). 
Celem warsztatów było pokazanie perspektywy osób poszkodowanych, 
problemów jakie napotykają oraz czynników, które sprawiają, że te 
przestępstwa nie są zgłaszane. W 2015r. przeprowadziliśmy 6 takich szkoleń, 
w których wzięło udział 84 policjantów i policjantek z wydziału prewencji 
oraz 26 osób z organizacji wspierających cudzoziemców (w tym osoby z 
Wrocławia, Łodzi, Lublina i Opola). W roku 2015 wzięliśmy udział w dwóch 
międzynarodowych spotkaniach partnerów projektu. Jedno z nich 
organizowaliśmy we Wrocławiu w dniach od 9 do 10 marca 2015r, drugie 
odbyło się w dniach od 12 do 13 września 2015 r. w Bratysławie. W ramach 
projektu w roku 2016 powstanie publikacja nt. skutecznego wsparcia dla osób 
doświadczających przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

III. Projekt "[W]łączmy kulurę - integracja ze społecznością romskich 
migrantów przez współuczestnictwo w kulturze”  trwał od stycznia do 
grudnia 2015 roku. Współfinansowany był ze środków Narodowego Centrum 
Kultury. Całkowity budzet projektu wynosił 76 300 PLN. 

Projekt był kontynuacją współpracy Stowarzyszenia NOMADA z  instytu-
cjami kultury, m.in. z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, Muzeum Etno-
graficznym we Wrocławiu, Muzeum Okręgowym w Tarnowie.  Wynikiem tej 
współpracy był szereg akcji artystycznych przeprowadzonych z udziałem 
społeczności romskiej i jej dedykowanych. Celem naszych wspólnych działań 
była promocja pozytywnego wizerunku Romów/Romni, oraz promocja wizji 
integracji poprzez sztukę.

Działania projektu "[W]łączmy kulturę" odbyły się w trzech etapach:

1 etap: wzmocnienie tożsamości kulturowej społeczności romskiej poprzez 
udział w wydarzeniach promujących kulturę, tradycję oraz historię tej 
mniejszości w Polsce; wyjazd na Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów do 
Tarnowa.

2 etap: proces wyrabiania nawyków uczestnictwa w kulturze, udostępniania 
jej oferty i popularyzowanie dziedzictwa o znaczeniu narodowym: wyjścia do 
muzeów, udział w Festiwalu Teatrów Dla Dzieci Impart, wyjścia do Teatru 
Muzycznego Capitol, Muzeum Etnograficznego, wyjazd na Festiwal Cyrkowo 
Artystyczny OFCA w Oleśnicy, udział w koncercie Flamecno i Koncertcie 
zespołu Romani Baht w Starym Klasztorze we Wrocławiu.

3 etap: podniesienie kompetencji uczestników projektu do tworzenia kultury 
poprzez udział w warsztatach plastycznych, warsztatach z tworzenia instru-
mentów z recyklingu oraz warsztatach muzycznych. 

IV. Projekt "Roma" trwał od sierpnia do listopada 2015r., współfinansowany 
był ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 41 425 PLN, 
całkowity budżet projektu 50 075 PLN. Projekt miał na celu wsparcie dzieci 
ze społeczności Romów rumuńskich w procesie adaptacji w polskiej szkole 
poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych i językowych, zdiagnozo-
wanie przyczyn konfliktów i nieporozumień, które mogą wystąpić w tym 
procesie oraz wypracowanie narzędzi do zapobiegania tym konfliktom. 
Celem projektu było także wsparcie szkoły w pracy z dziećmi odmiennymi 
kulturowo i słabo posługującymi się językiem polskim, wsparcie rodziców 
romskich w kontakcie ze szkołą, oraz stworzenie platformy do 
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integracji społeczności szkoły z migrantami/migrantkami z Rumunii. 
Działaniami objęta zostały dwie szkoły, do których uczęszczają dzieci Rom-
skie: SP nr 74 oraz SP nr 20 we Wrocławiu. Ważną rolę w projekcie odgrywali 
wolontariusze, którzy pomagali w realizacji obowiązku szkolnego dzieciom 
romskim oraz profesjonalny mediator.

Projekt składał się z następujących działań: 
        
Organizacja  wyjazdu wakacyjnego dla dzieci i rodziców ze społeczności 
Romów rumuńskich do Tarnowa, Oleśnicy oraz Stradomii Wierzchniej. 

Rekrutacja i praktyczne szkolenie 4 wolontariuszy/asystentów przez asys-
tentów rodzin romskich. 

Przeprowadzenie  integracyjnych zajęć sportowych w SP nr 20 we Wrocławiu 
oraz zajęć sportowych na basenie Olimpijskim.

Organizacja wsparcia dla rodziców w kluczowym okresie początkowych 
miesięcy nauki szkolnej. 

Przeprowadzenie sesji mediacyjnych w szkołach dla nauczycieli.                

Przeprowadzenie zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci z okazji 
Międzynarodowego Dnia Języków Obcych.

V. Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu systemowemu społeczności 
Romów rumuńskich"  rozpoczął się we wrześniu 2014r, planowane 
zakończenie projektu - listopad 2106 r. Kwota dotacji 158 902 PLN., koszt 
całkowity projektu 176 682 PLN. Projekt współfinansowany jest przez 
Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla 
Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Działania projektowe mają na celu zwiększenie zakresu, form i dostępności 
pomocy instytucjonalnej dla społeczności Romów rumuńskich poprzez: 
pomoc w przechodzeniu procesu rejestracji pobytu na terenie RP, 

podniesienie kompetencji liderów romskich przez wzmocnienie umiejętności 
pisania i czytania, zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu obsługi kom-
putera, korzystania z internetu i dostępu do darmowych usług oraz 
włączenie liderów do debaty publicznej na temat społeczności poprzez 
wspólne wypracowanie pakietu informacyjnego na temat zalecanych form 
pomocy, przeprowadzenie warsztatów dla instytucji oraz dystrybucję 
publikacji z rekomendacjami.

Działania zrealizowane w roku 2015:

1. Praca środowiskowa asystentek/-ów 
Zakres działań asystentów obejmował: wyjaśnianie praw i obowiązków, 
zasad współżycia społecznego, tłumaczenie struktur administracyjnych, 
zakresu działań i funkcji instytucji publicznych i społecznych, analizę 
przepisów oraz zaplanowanie strategii dla poszczególnych rodzin/osób, 
asystowanie w przechodzeniu procedur, wsparcie w kontaktach z instytu-
cjami i urzędami, wsparcie rodzin w ich codziennych problemach, lobbing 
wśród urzędników i instytucji, kontakt z mediami, tworzenie i rozsyłanie 
newslettera oraz przygotowanie informacji bieżących na stronę internetową, 
oraz konsultacje z ekspertami. Dwie asystentki, jeden asystent oraz dwie 
wolontariuszki były w stałym kontakcie ze społecznością Romów 
rumuńskich, pracując z mieszkańcami 3 lokacji: osiedla przy ulicy 
Kamieńskiego, osiedla przy ulicy Paprotnej, mieszkania usamodzielniającego 
przy ulicy Borowskiej, a następnie ośrodka wsparcia przy ul. Reymonta.

Asystentki/-ci współpracowały/-li z instytucjami publicznymi, szkołami do 
których uczęszczają dzieci romskie, instytucjami kultury. Były/-li w stałym 
kontakcie z dyrektorem Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 
oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Brały/-li udział w spotkaniach 
Zespołu Pracy Terenowej nr 5 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
realizującego działania na rzecz osób ze społeczności Romów rumuńskich, 
które uzyskały rejestrację pobytu i mogą korzystać z pomocy społecznej, 
oraz w spotkaniach dotyczących edukacji dzieci. Były/-li w kontakcie
z Konsulatem Rumunii w Warszawie. Z konsulatem Rumunii w Polsce 
prowadziliśmy rozmowy się w zakresie możliwości uzyskania dokumentów 
tożsamości oraz przenoszenia prawa do korzystania z ubezpieczenia
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zdrowotnego przez dzieci obywateli Rumunii do Polski. Omawialiśmy także 
kwestie wyrabiania tymczasowych paszportów dla osób, które są w szczegól-
nej sytuacji np. zdrowotnej i które powinny być natychmiastowo objęte ubez-
pieczeniem zdrowotnym. Wspólnie udało nam się przeprowadzić kilka akcji, 
takich jak wyrobienie dokumentu tożsamości ważnego przez okres jednego 
roku dla jednej osoby, wyrobienie dokumentu potwierdzającego tożsamość 
niezbędnego do odbycia podróży z Polski do Rumunii dla jednej osoby, 
przyspieszenie wyrobienia dokumentów tożsamości dla 5 osób na terenie 
Rumunii, przejście procedur przewiezienia ciała zmarłego z Polski do Rumu-
nii. Uzyskaliśmy także od konsulatu dokładny opis usług  świadczonych 
obywatelom Rumunii przebywającym w Polsce. Informacje te znalazły się w 
wydanej w ramach projektu publikacji.

Asystentki/-ci uczestniczyły/-li w spotkaniach zespołu Wojewody 
Dolnośląskiego ds. sytuacji Romów rumuńskich we Wrocławiu, a także wraz 
z Romami/Romni w spotkaniu dotyczącym sytuacji Romów rumuńskich z 
Wrocławia, które dnia 3 sierpnia 2015 roku na polecenie Premier Rządu Ewy 
Kopacz zorganizowane zostało w Warszawie przez Pełnomocniczkę Rządu 
ds. Równego Traktowania - profesor Małgorzatę Fuszarę. W spotkaniu wzięli 
udział eksperci/ekspertki z organizacji pozarządowych (Stowarzyszenie 
Nomada, Amnesty International, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
Fundacja Zachodni Ośrodek Badań Społecznych, Open Society Institute), 
eksperci/ekspertki z organizacji międzynarodowych (Organizacja 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie OSCE-ODIHR, Międzynarodowa 
Organizacja ds. Migracji IOM), przedstawiciele/przedstawicielki instytucji 
publicznych, rządowych i samorządowych (Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich, Urząd ds. Cudzoziemców, Straż Graniczna, Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd 
Miejski Wrocławia, Muzeum Okręgowe w Tarnowie). Podczas spotkania  inte-
resariusze, w tym Romowie i Romni zaprezentowali swoje stanowiska.

Asystentki/-ci występowały/-li jako ekspertki/-ci w sądzie rodzinnym, 
asystowały/-li Romom/Romni podczas spraw sądowych i przesłuchań na 
policji, monitorowały/-li nielegalną eksmisję osiedla romskiego przy ul. 
Paprotnej we Wrocławiu, która miała miejsce 22 lipca 2015r.

Asystentka edukatorka wygłosiła wykład na temat sytuacji Romów 
rumuńskich we Wrocławiu dla studentów judaistyki Uniwersytetu 
Wrocławskiego w ramach przedmiotu "Mniejszości narodowe i etniczne"
(13.01.2015).

2. Gromadzenie wiedzy, konsultacje z ekspertkami/-tami.
Zespół realizujący projekt przeszedł szkolenie z procedur rejestracji pobytu 
na terenie RP przez cudzoziemców i cudzoziemki. Przez cały okres trwania 
projektu co dwa tygodnie odbywały się spotkania zespołu NOMADY z 
ekspertem w zakresie procedur formalizowania pobytu na terenie RP. Pod-
czas konsultacji analizowałyśmy/-liśmy sytuacje poszczególnych osób i 
planowałyśmy/-liśmy kolejne działania w celu doprowadzenia do rejestracji 
pobytu na terenie Polski możliwie największej liczby Romów/Romni.

Wiedza zgromadzona w ramach projektu:

Informacje odnośnie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji 
Ludności (PESEL) dzieci/dorosłych, a także obowiązujące procedury 
nadawania numeru PESEL w kontekście osób niebędących obywatelami 
Polski.
 
Informacje dotyczące rodzajów zameldowania oraz wynikające z tego prawa i 
przywileje.

Zasady rejestracji osób bezrobotnych niebędących obywatelami Polski w 
Powiatowym Urzędzie Pracy i objęcie powszechnym ubezpieczeniem zdro-
wotnym (NFZ).

Procedury związane z rejestracją pobytu obywateli Unii Europejskiej na 
terenie państwa członkowskiego.

Procedury związane z badaniem dzieci i wydawaniem orzecznictw przez 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz metody/praktyki w badaniu 
dzieci odmiennych kulturowo i nieposługujących się językiem polskim stoso-
wane przez pracowników tych poradni.
 
Informacje na temat powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dzieci z 
innego kraju członkowskiego UE.
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Informacje na temat dobrych praktyk odnośnie edukacji na podstawie 
działań SP nr 90 we Wrocławiu, do której w pełnym wymiarze uczęszcza 
dziecko objęte rejestracją pobytu w Polsce oraz pomocą Miejskiego Ośrodka
 Pomocy Społecznej.
 
Procedury Urzędu Stanu Cywilnego związane z rejestracją urodzeń
i uznawaniem rodzicielstwa osób nie będących obywatelami Polski i osób 
nieletnich.

Zidentyfikowanie problemów związanych z edukacją dzieci Romów 
rumuńskich w polskiej szkole.

Wiedza zdobyta przez zespół realizujący projekt podczas szkoleń anty-
dyskryminacyjnych.
 
Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu warsztatów antydyskryminacyjnych
poszerzenie przez zespół realizujący projekt wiedzy na temat przechodzenia 
procedur formalizacji pobytu w Polsce.

3. Kurs komputerowy i zajęcia nauki pisania na klawiaturze komputera. 
Kurs językowo-komputerowy w pierwotnym założeniu skierowany był do 
młodzieży, która nie podlega już obowiązkowi edukacyjnemu i miał 
wspomagać szersze działania mające na celu wyłonienie młodych liderów i 
liderek oraz poszerzenie ich kompetencji językowych i społecznych. Poprzez 
zajęcia z wykorzystaniem komputera chcieliśmy poprawić znajomość języka 
polskiego uczestników/uczestniczek kursu, jak również pokazać możliwości, 
jakie daje współczesna technologia informatyczna, a w szczególności inter-
net. Naszym założeniem było skłonić uczestników do myślenia krytycznego, 
świadomego opisywania rzeczywistości i samodzielnego poszukiwania 
sposobów rozwiązywania problemów. Uczestnicy po ukończeniu 
48-godzinnego kursu, mieli zdobyć umiejętność samodzielnego przeprow-
adzania podstawowych operacji w systemie MS Windows (tworzenia kata-
logów i zarządzania plikami, instalacji oprogramowania) oraz poznać podsta-
wowe ustawienia systemowe. Chcieliśmy, aby nauczyli się samodzielnie i 
świadomie obsługiwać wybraną przeglądarkę internetową, tworzyć i 
zarządzać kontem e-mail oraz kontami na wybranych portalach 
społecznościowych. W planie mieliśmy również szkolenie w zakresie obsługi 

wybranych urządzeń peryferyjnych, takich jak: drukarka, skaner czy projektor. 
Mieliśmy nadzieję, że najbardziej zaawansowani kursanci zdobędą 
umiejętność obsługi edytora tekstu z pakietu Open O�ce.

Cele, które udało się zrealizować:
-wyłonienie się grupy systematycznie uczęszczającej na zajęcia i zaintereso-
wanej nauką,
-nawiązanie bardzo dobrych relacji z uczestnikami/uczestniczkami kursu,
-wzbudzenie chęci do samodzielnego poszukiwania informacji.

Konkretne umiejętności zdobyte w czasie kursu:
-postęp w czytaniu i pisaniu w języku polskim,
-umiejętność czytania mapy,
-obsługa klawiatury komputera,
-samodzielna obsługa przeglądarki Google Chrome i serwisu YouTube,
-obsługa poczty e-mail,
-obsługa profilu w serwisie Facebook,
-poznanie podstawowych funkcji systemu Windows 8 (tworzenie kata-
  logów, kopiowanie, wklejanie i zapisywanie plików),
-podstawowa obsługa edytora tekstowego pakietu Open O�ce.

Problemy, które się pojawiły:
-konieczność zmiany grupy docelowej,
-słaba motywacja do wykonywania zadań,
-dziewczęta w wieku 12–15 lat, które z początku chętnie i regularnie
przychodziły na zajęcia, po pewnym czasie zrezygnowały, tłumacząc to dużą  
liczbą obowiązków w domu.

Elementy kluczowe kursu:
-ciągła ewaluacja,
-indywidualne podejście,
-atrakcyjne narzędzia,
-motywowanie/nagradzanie.

4. Publikacja.
Namacalnym i twardym efektem projektu jest publikacja (500 egzemplarzy), 
która w trakcie tworzenia z broszury zmieniła się w książkę. 
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Składa się z dziesięciu rozdziałów i obejmuje następujące zagadnienia: opis 
grupy, przyczyny migracji, formalne aspekty pobytu w Polsce, procedura 
rejestracji pobytu, kwestie mieszkalnictwa, zatrudnienia, dostępu do służby 
zdrowia, zakresu pomocy, której można udzielić na podstawie ustawy o 
pomocy społecznej, inne dostępne formy wsparcia, kwestie edukacji (prawa, 
obowiązki, subwencje edukacyjne, literatura w zakresie pracy z dziećmi w 
środowisku wielokulturowym i dziećmi obcokrajowców), a także problemy z 
prawem i przemoc motywowana uprzedzeniami wobec Romów rumuńskich. 
Tworząc publikację korzystałyśmy/-liśmy z raportów i badań do których 
odnośniki znajdują się w tekście, z naszych doświadczeń w pracy ze 
społecznością, a także z wiedzy ekspertów/ekspertek. Rekomendacje i dobre 
praktyki zaczerpnęłyśmy/-liśmy od organizacji z krajów europejskich, które 
pracują z migrującymi Romami oraz z naszego doświadczenia w pracy z 
Romami/Romni. Publikacja wydrukowana została na ekologicznym 
papierze, posiada numer ISBN i jest przeznaczona do nieodpłatnej dystry-
bucji. Została udostępniona na stronach internetowych NOMADY i na 
platformie Issuu, na otwartej licencji. 
http://issuu.com/stow.nomada/docs/przewodnik_online/1

5. Działania rzecznicze: przeprowadzenie warsztatów dla instytucji
Dnia 29 czerwca przeprowadziliśmy szkolenie, którego celem było przygo-
towanie pracowników/-czek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i innych 
wrocławskich instytucji do spotkania ze społecznością Romów rumuńskich. 
Warsztat przygotowali i przeprowadzili Marcin Fiedorowicz - trener anty-
dyskryminacyjny, Maciej Mandelt - asystent i tłumacz kulturowy w Stowa-
rzyszeniu NOMADA.
Dnia 29 października w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego przeprowadziłyśmy/-liśmy szkolenie zorganizowane we 
współpracy z koordynatorką ds. równego traktowania w Urzędzie 
Marszałkowskim skierowane do pracowników/-czek administracji 
samorządowej wszystkich szczebli (gminnych, powiatowych, wojewódzkich), 
a w szczególności do osób, które tematykę równego traktowania i 
przeciwdziałanie dyskryminacji mają wpisaną w zakres swoich służbowych 
obowiązków. Prowadzącymi, oprócz osób z NOMADY, były/byli także Katar-
zyna Sobańska-Laskowska pełniąca obowiązki Pełnomocnika Terenowego 
Rzecznika Praw Obywatelskich dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolsk-
iego oraz Inspektor Stanisław Kaczmarek, przedstawiciel Okręgowego 
Inspektoratu Pracy we Wrocławiu. 
 

Ze strony NOMADY szkolenie prowadzili:
Maciej Mandelt - asystent i tłumacz kulturowy 
Magdalena Dzikowska - trenerka edukacji humanitarnej. 

6. Szkolenie dla zespołu realizującego projekt 
W dniach 30 sierpnia – 1 września 2015 odbył się warsztat antydyskrymina-
cyjny dla zespołu realizującego projekt. Łącznie odbyliśmy 17 godzin szkole-
nia podzielonych na dwa dni.

Osiągnięte rezultaty
W ramach projektu wsparciem asystenckim objętych zostało 106 osób – 35 
Romów i 27 Romni oraz 44 dzieci pochodzenia rumuńskiego we Wrocławiu.

Rezultaty jakościowe:

1. Wzmocnienie społeczności Romów rumuńskich poprzez: wzrost 
świadomości na temat przysługujących im praw i obowiązków wynikających 
z przepisów prawa, przejście procesu rejestracji pobytu na terenie RP, wyro-
bienie lub uaktualnienie dokumentów, podniesienie poziomu znajomości 
języka polskiego i nabycie wiedzy z zakresu obsługi komputera i korzystania 
z internetu, wyłonienie 5 liderek/-ów. 

2.  Nadanie głosu społeczności poprzez: spotkanie z premier Ewą Kopacz we 
Wrocławiu, spotkanie zorganizowane w Warszawie przez prof. Małgorzatę 
Fuszarę, spotkanie z dr Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatel-
skich, oraz kilkukrotne wystąpienia w mediach. 

3.  Podniesienie poziomu wiedzy pracowniczek/-ków administracji publicznej 
i funkcjonariuszek/-y służb publicznych na temat sytuacji Romów, różnic 
kulturowych, zalecanych form pracy ze społecznością - poprzez przepro-
wadzenie 2 warsztatów i pracę asystencką. 

4. Opracowanie i opublikowanie dobrych praktyk w zakresie pracy z 
Romami/Romni oraz wytycznych UE tym zakresie. 

5.  Podniesienie kompetencji zespołu Nomady poprzez:
- szkolenie z procedur administracyjnych, 
- trening antydyskryminacyjny,
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- konsultacje z ekspertami/ekspertkami,
- pracę asystencką. 

6. Zgromadzona i usystematyzowana została wiedza o dostępności usług i 
możliwych formach wsparcia dla społeczności – rozdziały publikacji "Edu-
kacja”, "Zatrudnienie" i "Dostępne formy wsparcia".

7. Przeszkolone zostały nowe osoby do pracy asystenckiej ze społecznością.

8. Poprzez zakup sprzętu (projektora, ekranu i laptopów, aparatu fotograficz-
nego) usprawniliśmy naszą pracę i staliśmy się bardziej niezależni w naszych 
działaniach. Laptopy, które wykorzystywane były w projekcie są na co dzień 
dostępne w biurze do pracy osób zatrudnionych w NOMADZIE i członków/-iń 
społeczności romskiej.

9. Powstała publikacja (w formie drukowanej i otwartego dokumentu na 
stronie www NOMADY), która jest pierwszym tak szerokim opracowaniem na 
temat Romów rumuńskich mieszkających w Polsce.

10. Nagłośnienie akcji nielegalnej eksmisji osiedla przy ul. Paprotnej, zain-
teresowanie sprawą organizacji praw człowieka (Amnesty International, 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka) i Pełnomocnika Rządu do Spraw Rów-
nego Traktowania.

11. Poszerzenie sieci organizacji i instytucji współpracujących/wspierających 
działania Stowarzyszenia NOMADA oraz nawiązanie współpracy 
międzysektorowej (i dobrych relacji) z instytucjami wrocławskimi: sąd 
rodzinny, Urząd Stanu Cywilnego, pracownik socjalny szpitala przy ulicy 
Kamieńskiego, Zespół Terenowy Osób Bezdomnych i Uchodźców MOPSu, 
poradnie psychologiczno pedagogiczne, kadra 3 szkół, do których 
uczęszczają dzieci romskie, Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, 
Sanepid, kuratorzy sądowi i społeczni.

12. Nawiązanie stałego kontaktu z konsulatem, poprawa jakości współpracy, 
której efektem było uzyskanie pakietu informacji dotyczących usług konsu-
latu i towarzyszących im procedur.

13. Poprzez wyjazd do Rumunii: poznanie praktycznych szczegółów  
 

przechodzenia procedur uzyskiwania dokumentów w Rumunii, poznanie 
miejsca zamieszkania Romów (warunków tam panujących), z którego 
emigrują do Polski.

14. Rezultaty działań edukacyjnych: aktywizacja rodziców, wzrost motywacji 
dzieci i rodziców do nauki, wykształcenie postawy odpowiedzialności za 
własną edukację, wzrost wiedzy nauczycielek ze szkoły na temat sytuacji 
społeczności, zapewnienie stałego kontaktu między szkołą a rodzicami.

Rezultaty ilościowe: 

1. Od 4 do 6 osób (dziewcząt i chłopców) regularnie uczęszczało na kurs 
językowo-komputerowy. W związku ze zmianą grupy docelowej oraz 
sposobu prowadzenia zajęć zamiast 48 dwugodzinnych szkoleń dla 2 czter-
osobowych grup odbyły się 4 spotkania po 2 godziny dla 2 grup a następnie 
20 spotkań po 3 godziny dla jednej grupy (w sumie 76 godzin kursu). W 
związku z tym, że zmieniła się grupa docelowa uczestników kursu (z osób 
dorosłych na starsze dzieci), co jest opisane w sprawozdaniu w dziale "Kurs", 
w celu wyłonienia liderów postawiliśmy na zintensyfikowaną asystenturę, 
która pozwoliła nam wyłonić dorosłych liderów ze społeczności na osiedlu. 
Refleksja: osoby dorosłe nie będą się edukować, dopóki nie zmieni się stan-
dard życia ich rodzin. W pierwszej kolejności skupieni są na problemach dnia 
codziennego, nie znajdując czasu na samorozwój.

2. Przeprowadzone zostało szkolenie z przechodzenia procedur rejestracji
i sytuacji formalnej migrantów wewnętrznych UE dla członków/iń stowa-
rzyszenia NOMADA.

3. 2 wolontariuszki zostały przeszkolone do pracy w terenie i pracy asys-
tenckiej asystentury dla rodzin Romów rumuńskich oraz wprowadzone do 
społeczności.

4. 12 osób zarejestrowało pobyt na terenie RP, 4 osoby złożyły wnioski o 
rejestrację pobytu i oczekują na rozpatrzenie wniosków. 

5. 12 osób założyło konta bankowe.

6. 8 osób zarejestrowało się w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
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7. 27 osób osób objętych ubezpieczeniem złożyło deklaracje w publicznych 
placówkach zdrowotnych i zostało objętych opieką lekarzy rodzinnych i 
lekarzy specjalistów (ubezpieczenie obejmuje także rodzinę osoby 
zarejestrowanej).

8. 5 osób uzyskało prawidłowo wydane akty urodzenia w tym czworo dzieci, 
oraz jedna niepełnoletnia matka, która wcześniej nie posiadała żadnych 
dokumentów.

9. Korekty 2 aktów urodzenia dzieci. 

10. Wydany został 1 akt zgonu.

11. 4 osoby uzyskały numery PESEL, kolejne 2 dzięki wsparciu MOPSu, który 
zastosował praktykę NOMADY.

12. 1 osoba uzyskała paszport tymczasowy (ważny przez jeden rok) w konsu-
lacie Rumunii.

13. Włączenie 16 dzieci w system edukacji formalnej.

14. 4 dzieci regularnie uczęszczało na basen.

15. 14 dzieci zostało zaszczepionych przeciwko śwince, odrze i różyczce.

16. Wyłonienie 5 liderów/ek ze społeczności romskiej.

17. Powstał poradnik usług konsularnych. 

18. Przeszkolone do pracy w terenie zostały 2 wolontariuszki; jedna z nich 
następnie wzmocniła zespół asystentów Nomady.

19. Powstał case study przebiegu procedury eksmisyjnej.

20. Wydrukowanych zostało 500 sztuk broszury "Romowie rumuńscy w 
Polsce. Przewodnik do pracy ze społecznością".

VI. Projekt “Rozwój instytucjonalny stowarzyszenia NOMADA”  
Projekt realizowany był w okresie luty - grudzień 2015 r., budżet projektu 
wynosił 30 000 PLN. Finansowany był z funduszy Trust for Civil Society in 
Central and Eastern Europe na podstawie umowy zawartej między Siecią 
Obywatelską  a Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.
Działania w projekcie obejmowały cykl spotkań oraz szkoleń służących 
polepszeniu funkcjonowania organizacji. W efekcie powstał ostateczny 
kształt strategii stowarzyszenia NOMADA. Cele i działania organizacji ujęte 
zostały w 6 Programów:      

1. Poradnictwo
2. Community Working
3. Rzecznictwo i działania strażnicze
4. Edukacja Antydyskryminacyjna
5. Popularyzacjai komunikacja
6. Nasz Rozwój (osobowy i instytucjonalny)

Postanowiłyśmy/-liśmy, że do każdego z programów będzie przygoto-
wywany plan działań na bieżący rok, pod koniec roku odbędzie się ewaluacja 
tychże planów. Podjęliśmy decyzję o dokształcaniu i specjalizacji. 
Wyznaczyliśmy terminy i tematy szkoleń dla zespołu NOMADY na rok 2016. 
Projekt przyczynił się do zmian w funkcjonowaniu stowarzyszenia, powstał 
ważny dokument (“STRATEGIA NOMADY 2016 – 2019”) regulujący zakres i 
celowość działań Nomady. Dzięki wyodrębnieniu poszczególnych Programów 
(VI) będziemy specjalizować się, aby lepiej odpowiadać na potrzeby naszych 
klientek/-ów.

VII. Projekt “Spotkania z historią – spuścizna dzisiejszej walki z 
dyskryminacją i ksenofobią” (28.06 – 5.07)
Na górze Ettersberg, koło Weimaru w 1937 r. zbudowano obóz koncentracyjny 
Buchenwald, w którym zginęło ponad 56 tysięcy osób: Żydów, Sinti i Roma, 
Świadków Jehowy, homoseksualistów, bezdomnych, politycznych i innych. 
Razem z grupą 18 młodych ludzi z Niemiec, Polski i Rumunii w dniach 28 
czerwca – 5 lipca pojechaliśmy tam na „spotkania z historią”. Spotkania i 
wycieczki prowadzone przez Zsuzsę z Memoriału Buchenwald stały się przy-
czynkiem do dyskusji nad obecnymi przejawami dyskryminacji oraz nad 
nieprzerwaną historią uprzedzeń i nierównego traktowania niektórych grup. 
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Naszą uwagę przykuła sytuacja Romów w Europie. Młodzież miała okazję 
podzielić się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą.

W celu dzielenia się zdobytą wiedza i przemyśleniami zostały założone:
  
Profil na facebooku:
https://www.facebook.com/pages/Buchenwald-
Project/1456055241356538
 
Blog „Meetings with history”
http://buchenwald-project.blogspot.ro/         

Kanał na youtube gdzie można poczytać o tym, co się działo, czego się 
dowiedzieliśmy i o czym dyskutowaliśmy: 
https://www.youtube.com/channel/UC0ZAtAMin8Ry_Qxch2BPaDw 

Projekt „Spotkania z historią – spuścizną dzisiejszej walki z dyskryminacją, 
rasizmem i ksenofobią” współfinansowany był przez Fundację EVZ, 
Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zorganizowany został dzięki 
ogromnej pracy Stowarzyszenia Quantic (Rumunia) i Berlin VVN-BdA 
(Niemcy).

Działania  pozaprojektowe

I. Działania stałe
Działania, które w 2015 r. organizacja prowadziła stale, niezależnie od finan-
sowania to:

1. Nieodpłatne poradnictwo dla  cudzoziemek i cudzoziemców w zakresie 
przemocy motywowanej uprzedzeniami, dokumentowania pobytu, prawa 
cywilnego, rodzinnego, prawa pracy. Punkt poradnictwa działał w siedzibie 
stowarzyszenia NOMADA, czynny był 3 razy w tygodniu.

2. Praca community workerek/-ów, którzy byli w kontakcie z 
cudzoziemkami/cudzoziemcami mieszkającymi we Wrocławiu i reagowali w 
sytuacjach, które wymagały naszego wsparcia. 

3. Praca ze społecznością romskich migrantów z Rumunii - w celu zmiany 
sytuacji migrujących Romów w Polsce pracujemy zarówno z Romami jak i ze 
społeczeństwem większościowym. Zakres działań asystentek/-ów rodzin 
romskich zależy od sytuacji danej rodziny czy osoby. Najistotniejsze aspekty 
pracy asystentki/asystenta to:

Wsparcie kontaktu z lekarzami, kuratorami sądowymi, policją, osobami, 
które zgłosiły się do Nomady i zaproponowały działania na rzecz 
społeczności (artystki/-ści, aktywistki/-ści, wolontariuszki/-e).

Asystentura medyczna - choć nie jest głównym celem naszych działań, to 
trudno jest nam przekonać społeczność do współpracy, jeśli nie możemy 
wesprzeć jej podstawowych potrzeb, szczególnie tych dotyczących zdrowia. 
Jednym z głównych zadań asystentki medycznej jest wsparcie kobiet w 
dostępie do opieki ginekologicznej. Asystentka uzgadnia terminy, towa-
rzyszy kobietom podczas wizyt, pełni rolę tłumaczki kulturowej, monitoruje 
proces leczenia, wyjaśnia zalecenia lekarza, edukuje w zakresie zdrowia i 
opieki nad noworodkami. Kobiety same płacą za wizyty u lekarza ginekologa, 
który ustalił dla nich preferencyjną cenę. W ramach tych działań 12 kobiet 
uzyskało dostęp do opieki ginekologicznej, 3 do opieki ginekologiczno - 
położniczej. Kolejnych 8 kobiet zdecydowało się na antykoncepcję. 
Asystenci/asystentki wspierali mężczyznę, który wymagał długotrwałego 
leczenia i częstej hospitalizacji oraz dwie rodziny, w których były przewlekle 
chore małe dzieci. Nawiązana została współpraca z prywatnym gabinetem 
stomatologicznym. Dwie lekarki przyjmują Romni i Romów w swoim gabine-
cie nieopodal osiedla romskiego. Lekarki zaproponowały niższe od rynko-
wych stawki za leczenie. Aby wesprzeć dzieci romskie w dostępie do opieki 
medycznej ogłosiliśmy społeczną kampanię crowdfundingową na portalu 
Global Giving (www.globalgiving.org , http://goto.gg/18896 ) - dzięki kampa-
nii pozyskaliśmy środki na zdiagnozowanie i leczenie 15 dzieci, które 
rozpoczęły edukację. Dzieci w pierwszej kolejności zostały objęte leczeniem 
stomatologicznym.

Wsparcie procesu wdrażania dzieci Romów rumuńskich w polski system 
edukacji. Od początku staramy się wspierać zarówno szkoły, dzieci, jak i ich 
rodziny. Asystentka-edukatorka była w kontakcie ze SP nr 90 we Wrocławiu, 
do której uczęszczał chłopiec romski, jedyne wówczas dziecko ze 
społeczności Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu, które 
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zostało przyjęte do szkoły i korzystało z prawa do edukacji w powszechnym 
trybie. Asystentka była w kontakcie z wychowawczynią oraz rodziną chłopca. 
Monitorowała i wspierała proces edukacj i dwa razy w tygodniu prowadziły 
zajęcia edukacyjne (pomoc w odrabianiu lekcji, nauka języka polskiego) dla 
chłopca oraz innych członków rodziny (dzieci i młodzież w wieku 2, 4, 5, 15 i 
17 lat - nauka języka polskiego). Koordynowała też uczęszczanie dzieci z 
osiedla przy ul. Kamieńskiego do SP nr 20 we Wrocławiu, była w stałym 
kontakcie z dyrektorem, nauczycielkami oraz rodzicami dzieci, pomagała w 
kontaktach między szkołą a rodzicami. Dzieci przyprowadzane były do 
szkoły i odprowadzane na osiedle przez edukatorki z NOMADY, edukatorki z 
Domu Spotkań Angelusa Silesiusa oraz wolontariuszki z obydwu organizacji. 
Nawiązałyśmy/-liśmy kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i 
wsparłyśmy/-liśmy zorganizowanie badań w celu przyjęcia dzieci na zajęcia 
edukacyjne w SP nr 20. Działania objęły: poinformowanie rodziców o celach i 
przebiegu badania, tłumaczenie i pomoc w wypełnieniu wymaganych doku-
mentów, asystowanie rodzicom i dzieciom podczas badań. W lutym 2015 r. 
kolejne dzieci, zamieszkałe przy ul. Kamieńskiego, przeszły badania w 
poradni psychologiczno-pedagogicznej celem przyjęcia do szkoły. W sumie 
przebadanych zostało 14 dzieci.

Networking

Stale współpracujemy  z organizacjami działającymi w dziedzinie praw 
człowieka i praw migrantów m.in ze Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, 
Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego czy z Fundacją La 
Strada. 

W 2015 r. podejmowaliśmy działania w ramach członkostwa w 3 koalicjach:

 “Koalicja przeciwko przestępstwom motywowanym uprzedzeniami”
Podczas 4 spotkań organizacje członkowskie wzięły udział w warsztatach na 
temat przemocy na tle nienawiści zorganizowanych przez Biuro Instytucji 
Demokratycznych i Praw Człowieka, a także poznały uregulowania chroniące 
osoby poszkodowane przestępstwami (w tym przestępstwami motywo-
wanymi uprzedzeniami), zawarte w ustawie o ochronie pokrzywdzonego 

i świadka w postępowaniu karnym oraz w projekcie ustawy o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnej informacji prawnej oraz edukacji prawnej 
społeczeństwa. Organizacje uczyły się w jaki sposób stosować podejście 
uwłasnowolnienia (ang. empowerment) osób korzystających z ich działań, 
opracowały wspólny “równościowy słownik”, a także powołały grupy 
robocze, które opracują standardy świadczenia poradnictwa oraz model 
szkoleniowy dotyczący przestępstw motywowanych uprzedzeniami adreso-
wany do Policji i Straży Granicznej. Koalicja wypracowała narzędzie służące 
do monitorowania rozpraw sądowych dotyczących przestępstw motywo-
wanych uprzedzeniami oraz standardy udzielania wsparcia osobom pokrzy-
wdzonym przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami. Dokument 
dostępny jest na stronie internetowej stowarzyszenia NOMADA. 

“Razem Przeciw Nienawiści” 
Celem koalicji jest wzmocnienie współpracy między 10 organizacjami 
działającymi w obszarze antydyskryminacji, ochrony praw człowieka oraz 
przestępstw i wykroczeń motywowanych nienawiścią.

Działania NOMADY na rzecz koalicji:
 
W ramach utworzonego przez koalicję “Banku Inicjatyw Antydyskrymina-
cyjnych” członkinie Nomady przeprowadziły warsztaty dla organizacji 
działających w koalicji na temat community workingu jako metody pracy z 
osobami doświadczającymi przemocy motywowanej uprzedzeniami. 
http://klamra.org/projekty/prawa-czlowieka/razem-przeciw-nienawisci/

Udział w Targach Edukacji Międzykulturowej zorganizowanych przez 
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego w Centrum Wspierania Organi-
zacji Pozarządowych Sektor 3 przy ul. Legnickiej we Wrocławiu. Członkini 
stowarzyszenia NOMADA zaprezentowała działania organizacji i  zachęcała 
do współpracyły. W Targach uczestniczyło ok. 100 osób (w tym 70 nauczy-
cieli, 30 reprezentantów NGO oraz reprezentanci miasta (WCRS, BWO, 
WCDN, ZOJM).

Udział w konferencji  zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego we 
współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich w Prokuraturze Generalnej w 
Warszawie pt. „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb 
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dla ofiar przestępstw w zakresie ochrony”. Konferencja dotyczyła dostoso-
wania krajowych przepisów do unijnej dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej 
minimalne normy dotyczące praw i ochrony ofiar przestępstw. Podczas spot-
kania dyskutowane było w szczególności wdrożenie standardów indywidual-
nej oceny służącej ustaleniu szczegółowych potrzeb osób poszkodowanych 
przez przestępstwo. Wystąpienia i dyskusje toczyły się głównie wokół art. 21 
(„prawo do ochrony prywatności”), art. 22 („indywidualna ocena służąca 
ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar w zakresie ochrony”), oraz art 23 
(„prawo do ochrony ofiar o szczególnych potrzebach”) dyrektywy a także 
wokół  kwestionariusza oceny potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
nad którym pracowała Rada ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem 
(26.02.2015). 

“Koalicja Wrocław Wita Uchodźców”
http://wroclaw-wita-uchodzcow.pl/o-nas-koalicja/ zawiązała się jako 
odpowiedź wrocławskich organizacji pozarządowych i osób prywatnych na 
sytuację uchodźców i uchodźczyń w Europie.

Działania NOMADY na rzecz koalicji:
 
Aktywny udział w spotkaniach.
 
Współorganizacja wyjazdu członkiń/członków koalicji na granicę 
węgiersko-chorwacką w celu wsparcie uchodźców (5-9.10).

Udostępnienie konta organizacji na zbiórkę publiczną.

Współpraca z niezależną grupą filmową realizującą film  „Polyland”, który 
porusza tematykę ataków rasistowskich i Wrocławia jako Europejskiej 
Stolicy Kultury.

Udział w spotkaniu  zespołu roboczego zajmującego  się przeciwdziałaniem 
przestępstwom z nienawiści organizowanym  przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych w Warszawie (23.10).

Nawiązaliśmy także współpracę z Muzeum Współczesnym we Wrocławiu, 
gdzie w dniach od 28 do 30 stycznia dzieci uczestniczyły w integracyjnych                      

warsztatach plastyczno-ruchowych związanych tematycznie z zimą.
W warsztatach uczestniczyło dziesięcioro romskich i dziesięcioro polskich 
dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia, przeprowadziła w dniu 3 lutego warsztaty 
dotyczące ekologii dla 11 dzieci z osiedla romskiego. 

Publikacje

“Romowie rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pracy ze społecznością.”
Publikacja powstała w ramach projektu “Przeciwdziałanie wykluczeniu 
systemowemu społeczności Romów rumuńskich”. Projekt realizowany w 
ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy 
EOG.

Komiks “3Z zobacz, zrozum, zareaguj”. Publikacja wydana w ramach 
projektu “SUKURS przeciwko przemocy z nienawiści” realizowanego w 
ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG.

Udział w seminariach,
spotkaniach i konferencjach
                                   
Wizyta studyjna w Oslo - spotkanie na temat polityk i strategii integracji 
uchodźców/-czyń i migrantów/-ek zorganizowane przez Fundację
im. Stefana Batorego (17-20.05).
 
Udział w V International Conference on Critical Education “Analyze, Educate, 
Organize. Critical Education for Social and Economic Justice” zorganizowanej 
przez Dolnoslaską Szkołę Wyższą we Wrocławiu (15-18.06) 
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Podnoszenie kompetencji zespołu NOMADY

Udział w szkoleniu zorganizowanym przez O�ce for Democratic Institutions 
and Human Rights, w którym wziął udział pracownik Sukurs team (11.02).
 
Udział w webinariach (CRM, Giodo) w ramach wsparcia dla organizacji 
strażniczych.

Udział w szkoleniu na temat dokumentowania pobytu na terenie RP (28.05).
          
Udział w warsztatach na temat szkoleń dla służb mundurowych zorganizo-
wanych przez Stowarzyszenie Homo Faber z Lublina w ramach sieci Razem 
Przeciw Nienawiści (31.08).

Udział w szkoleniu “Nauczycielki zmieniają świat. Edukacja globalna z
 wykorzystaniem włączających metod dydaktycznych”, IGO (13.06).

Udział w szkoleniu “Afryka bez maski. Jak poznawać, mówić i dostrzegać 
Afrykę bez powielania stereotypów”, prowadzonym przez dr Karolinę 
Marcinkowską (22.06). 

Udział w szkoleniu “Masz prawo! Warsztaty prawne dla osób LGBT” zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie Lambda Warszawa (22.10).

Udział w seminarium i szkoleniu “Jak odpowiedzieć na potrzeby uczniów 
różnych etnicznie” organizowanym przez Fundację Dom Pokoju (25.11).

Współorganizowane wydarzenia
                                   
NOMADA była gospodynią IV Forum ds. Lokalnych polityk migracyjnych 
(14-17.05)   http://politykimigracyjne.pl/forum-2015.
Wydarzenie zorganizowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem Homo Faber z 
Lublina i Fundacją Inna Przestrzeń z Warszawy.
 
                      

19-21 czerwca na podwórku przy ul. Paulińskiej i Rydygiera powstał mural 
stworzony przez młodzież z Nadodrza i romskiego koczowiska. Warsztaty 
poprowadził Dariusz Paczkowski i Małgorzata Mirga. Była to część projektu 
„Mow@ Miłości” realizowanego przez Fundację Klamra we współpracy ze 
Stowarzyszeniem Aktywnych Społecznie “Trampolina”.
https://www.facebook.com/FundacjaKlamra/photos/a.910264465679331.
1073741969.114079178631201/910274749011636/?type=3&hc_location=ufi 

9 września NOMADA gościła u siebie nauczycielki/-i z Gruzji. Podczas spo-
tkania zaprezentowane zostały działaia Sukursu i działania na rzecz 
romskich migrantów z Rumunii.

Udział w pokazie filmu "Queen of Silence", debacie i spotkaniu z uchodźcami 
i aktywistami z grupy Dresden fur Alle (Drezno, 3.11).
http://www.hellerau.org/thequeenofsilence 

14 listopada przedstawicielka Nomady opowiedziała o kampanii społecznej 
“Zobacz Zrozum Zareaguj oraz o działaniach stowarzyszenia NOMADA, 
podczas I edycji programu edukacyjno-kulturowego „Stereo/typy”, który 
miał miejsce w Łodzi w Domu Dialogu im Marka Edelmana. Podczas 
przeglądu prezentowane były kampanie społeczne poruszające tematykę  
przeciwdziałania stereotypizacji i dyskryminacji.

Udział w debacie o mowie nienawiści w ramach Festiwalu Równych Praw 
(28.09.2015).
https://www.facebook.com/events/441704132704240/

Oświadczenia i listy otwarte

Komentarz Stowarzyszenia NOMADA do oświadczenia prezydenta 
Wrocławia Rafała Dutkiewicza w sprawie koczowiska przy ul. Paprotnej z 
dnia 28 lipca 201 roku:

http://nomada.info.pl/komentarz-stowarzyszenia-nomada-do-
oswadczenia-prezydenta-wroclawia-rafala-dutkiewicza-w-sprawie-koczow
iska-przy-ul-paprotnej-z-dnia-28-lipca-2015-roku
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Oświadczenie stowarzyszenia Nomada w sprawie zburzenia domów Romów 
rumuńskich przez służby miejskie Wrocławia:

http://nomada.info.pl/oswiadczenie-w-sprawie-zburzenia-domow-
romow-rumunskich-przez-sluzby-miejskie-wroclawia

Petycja do prezydenta Wrocławia. Stop wyburzeniom - żądamy lokalnej 
polityki migracyjnej we Wrocławiu:

http://nomada.info.pl/petycja-do-prezydenta-wroclawia-stop-
wyburzeniom-zadamy-lokalnej-polityki-migracyjnej-we-wroclawiu

Prasa o nas

Pobity za kolor skóry? "Pokochałem to miasto, bardzo mi się podoba", 
Dorota Oczak-Stach, 2015-11-30
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,19266570,pobity-a-
kolor-skory-pokochalem-to-miasto-bardzo-mi-sie.html#ixzz3sxAUG2uk-
 
“Aż 13 ataków rasistowskich w ciągu miesiąca we Wrocławiu” Natalia 
Sawka, 2015-12-21 
http://m.wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,106542,19376256,az-13-
atakow-rasistowskich-wciagu-miesiaca-we-wroclawiu.html?utm_source=
m.gazeta.pl&utm_medium=testbox&utm_campaign=lokale

“Wrocławianki pomagają uchodźcom na granicy”, Izabela Żbikowska, 
2015-10-11        
http://m.wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,106542,19000070,wroclawianki-
pomagaja-uchodzcom-na-granicy-reportaz.html#BoxLokWrocImg

O kampanii 3Z: Przemoc. "Wszyscy to widzieli, każdy odwracał wzrok", 
Izabela Żbikowska, 3.10.2015,         
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,18956305,przemoc-
wszyscy-to-widzieli-kazdy-odwracal-wzrok.html  

   
 
                      

Matronat

Nomada objęła matronatem wrocławski Marsz Równości (3.10), który był 
jednym z wydarzeń Festiwalu Równych Praw i w całości poświęcony był 
tematyce związków partnerskich.

nomada.info.pl
+48 71 307 03 35

ul. Paulińska 4/8
Wrocław 50-247


