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Wstęp

Jesteśmy organizacją pozarządową, która od 9 lat wspiera migrantów i migrantki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Udziela-

my nieodpłatnych porad w zakresie dokumentowania pobytu w Polsce, wspieramy osoby, które doświadczyły przestępstw 

motywowanych uprzedzeniamI, pracujemy ze społecznością Romów rumuńskich mieszkających we Wrocławiu. Ponadto 

prowadzimy działania z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej oraz praw człowieka skierowane do Polek i Polaków. 

Obok pracy w kluczowych dla NOMADY obszarach (więcej w działania strategiczne) , w roku 2018 dużo czasu i energii wło-

żyliśmy w poszukiwanie funduszy na finansowanie naszych działań. Pisaliśmy wnioski grantowe, rozwijaliśmy fundraising i 

działalność odpłatną skierowaną do pracodawców zatrudniających cudzoziemców, realizowaliśmy kampanię społeczną w 

social media. Działania te umożliwiła nam dotacja, którą otrzymaliśmy od Fundacji im. Stefana Batorego.

W 2018 roku w Urzędach Wojewódzkich złożonych zostało 230000 wniosków o pobyt w Polsce. Wrocław i Województwo 

Dolnośląskie są jednym z najpopularniejszych kierunków migracji. Wsparcie systemowe dla cudzoziemek i cudzoziemców 

jest niewystarczające i nie odpowiada na ich rzeczywiste potrzeby. Tę lukę staraliśmy się zapełnić rozwijając nasz punkt 

poradnictwa, który działał dzięki dotacji od Open Society Foundations.
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Działania strategiczne

Nieodpłatne poradnictwo dla cudzoziemek i cudzoziemców

Prowadzenie biura porad to jedno z kluczowych działań NOMADY, a wsparcie, jakie oferujemy jest odpowiedzią na potrzeby 

najczęściej zgłaszane nam przez nasze klientki i klientów. 

W roku 2018 punkt działał dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w godzinach 16.00 -19.00.

W ramach poradnictwa:

 • Udzielamy porad dotyczących:

- legalizacji pobytu i pracy, w tym wszelkich czynności związanych z procedurą przed Urzędem Wojewódzkim i Urzędem ds. 

Cudzoziemców, 

- różnych form udzielania ochrony międzynarodowej, w tym wsparcia prawnego cudzoziemców umieszczonych w ośrodkach 

strzeżonych,

- postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, w tym procedur składania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego, 

- nieudokumentowanego pobytu i decyzji o zobowiązaniu do powrotu, 

- postępowania karnego w zakresie przestępstw motywowanych uprzedzeniami,

- prawa rodzinnego w zakresie rozwodów, praw rodzicielskim i obowiązku alimentacyjnego, 

- prawa pracy w zakresie zatrudniania cudzoziemców, a także bezprawnego zwolnienia,

- ubezpieczeń społecznych, odszkodowań, prawa lokatorskiego, w tym w sprawach eksmisyjnych;

 • Towarzyszymy migrantkom i migrantom podczas wizyt w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Miasta, Urzędzie Stanu 

Cywilnego jako pełnomocniczki, tłumaczki, osoby wspierające;

 • Redagujemy wzory pism dla naszych klientów i klientek (m.in odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski, pozwy, 

sprzeciwy, skargi);

 • Kontaktujemy się w sprawach naszych klientów i klientek z funkcjonariuszami i funkcjonariuszkami Policji, Straży 

Granicznej, pracownikami i pracownicami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Pracy, Państwowej Inspekcji Pra-

cy, Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskimi i Kętrzynie, a także z innymi organizacjami pozarządo-

wymi oferującymi wsparcie dla migrantów;
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 • Kontaktujemy się z adwokatami i radcami, towarzyszymy klientkom i klientom na Policji i w Sądzie; 

 • Wspieramy polskie Romni, które zgłaszają się do nas w sprawach socjalnych i mieszkaniowych. Pomagamy im  

w pisaniu pism urzędowych i asystujemy podczas wizyt w urzędach.

Udzieliliśmy wsparcia ponad 70 osobom, które często przychodziły do nas wielokrotnie z różnymi problemami. Od paździer-

nika 2018 roku w ramach projektu „One for All, All for One” (więcej: http://nomada.info.pl/one-for-all-all-for-one ) finansowa-

nego przez Open Society Fundation poświęciliśmy ponad 80 godzin na wsparcie naszych klientów i klientek, i rozpoczęliśmy 

proces standaryzacji usług poradniczych w ramach konsorcjum organizacji pozarządowych którego jesteśmy częścią. 

Wsparcie społeczności Romów rumuńskich

Od 2010 roku pracujemy z romskimi migrantami i migrantkami z Rumunii mieszkającymi we Wrocławiu. O naszych działa-

niach i metodach pracy przeczytać można w publikacjach „Społeczność Romów Rumuńskich we Wrocławiu. Raport”, „Raport 

wykluczenie systemowe a integracja Romów rumuńskich we Wrocławiu”, „Romowie rumuńscy w Polsce. Przewodnik do pra-

cy ze społecznością.” dostępnych na stronie www.nomada.info.pl w zakładce /PUBLIKACJE/.

Po 8 latach wspólnej pracy doszliśmy do momentu, w którym większość osób ze społeczności  ma ważne dokumenty i ure-

gulowany pobyt na terenie Polski. Pozwala im to na pełniejsze korzystanie z praw obywatelskich, takich jak dostęp do opieki 

medycznej czy pomocy społecznej. Dzieci z uczą się we wrocławskich szkołach i co roku kolejne osoby trafiają do systemu 

formalnej edukacji.

Praca z Policją, Strażą Miejską i Strażą graniczną przełożyła się na zwiększenie bezpieczeństwa osób ze społeczności, a współ-

praca z sądami rodzinnymi, kuratorami/kuratorkami sądowymi i społecznymi pozwoliła zatrzymać proceder odbierania dzie-

ci rodzinom romskim. Ze społeczności wyłoniły się liderki i liderzy, którzy sprawnie poruszają się w procedurach administra-

cyjnych i wspierają pozostałe osoby. Wzrosła świadomość Romów/Romni na temat przysługujących im praw i obowiązków 

wynikających z przepisów prawa. Dużym sukcesem NOMADY jest nawiązanie współpracy międzysektorowej oraz dobrych 
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relacji z niektórymi instytucjami wrocławskimi – Urząd Stanu Cywilnego, Zespół Terenowy Osób Bezdomnych i Uchodźców 

MOPSU, poradnie psychologiczno pedagogiczne, pracownicy socjalni szpitali, kuratorzy sądowi, szkoły.

Dzięki działaniom rzeczniczym udało nam się zwrócić uwagę społeczeństwa większościowego i decydentów na sytuację 

tej społeczności. W 2016 roku  Gmina Wrocław rozpoczęła realizację projektu mieszkaniowego skierowanego do Romów 

rumuńskich, którzy mieszkali wówczas na nieformalnym osiedlu zbudowanym na terenie należącym do Gminy Wrocław.                           

W 2018 roku wszystkie rodziny wyprowadziły się z baraków do mieszkań treningowych a osiedle zostało zlikwidowane. Pro-

jekt realizowany jest przez Fundację Dom Pokoju.

Obecnie największym wyzwaniem jakie stoi przed Romami i Romni jest wejście na rynek pracy. Stereotypowe postrzeganie 

i uprzedzenia ze strony społeczeństwa większościowego a także brak kwalifikacji i trudności w adaptacji na rynku pracy to 

główne problemy z jakimi się borykają. Wsparcie w wejściu na rynek pracy jest jednym z elementów projektu realizowanego 

przez Fundację Dom Pokoju.

W 2018 r. współpraca między NOMADĄ i społecznością koncentrowała się na wsparciu procesu edukacji dzieci poprzez                

asystenturę edukacyjną:

 • Indywidualne wsparcie edukacji dzieci: prowadzenie zajęć z języka polskiego, pomoc w nadrabianiu zaległości,               

adaptacji w nowych szkołach, rozwiązywaniu trudności w nauce;

 • Wsparcie rodziców ze społeczności romskich migrantów: pomoc w tłumaczeniu procedur, wypełnianiu dokumen-

tów, komunikacji ze szkołą;

 • Wsparcie kadry pedagogicznej: współpracę z nauczycielami i nauczycielkami, pedagożkami i psycholożkami ze 

szkół, do których uczęszczają  dzieci romskich migrantów i migrantek, pośredniczenie w przekazywaniu informacji rodzicom;

 • Współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;

 • Uzupełnianie pracy szkół poprzez edukację nieformalną i działania integracyjne np. zajęcia sportowe (wyjścia na 

basen), udział w wydarzeniach kulturalnych (festiwalach teatralnych i cyrkowych) ;

 • Monitorowanie procesu edukacji dzieci.
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Działania edukacyjne skierowane do dzieci Romów rumuńskich były w tym okresie szczególnie ważne ze względu na likwi-

dację romskiego osiedla (koczowiska) we Wrocławiu i rozpoczęcie przez dzieci ze społeczności nauki w kilkunastu nowych 

szkołach.

Ponadto wsparcie społeczności obejmowało asystenturę socjalną i zawodową: pomoc w uzyskaniu świadczeń z MOPS-u, 

ubezpieczeń, rejestracji pobytu na terenie Polski w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, rejestracji w Powiatowym Urzędzie 

Pracy.

Wsparcie osób poszkodowanych przez przestępstwa motywowane uprzedzeniami

Asystujemy osobom poszkodowanym przy zgłaszaniu incydentów rasistowskich na policji i monitorujemy pracę sądu. Nawią-

zaliśmy współpracę z Okręgową Radą Adwokacką - prawnikami pro bono, którzy wspierają nas w tych działaniach. 

Fundraising i działalność odpłatna

Z powodu braku systemowego wsparcia organizacji działających w obszarze praw człowieka ze strony państwa polskiego, po-

zyskiwanie środków z grantów zagranicznych, a także od osób prywatnych stało się ważnym elementem strategii NOMADY. 

Dzięki dotacji od Fundacji im. Stefana Batorego w 2018 roku mogliśmy opłacić zespół fundraisingowy, który pracował nad 

zwiększeniem stabilności finansowej NOMADY. Przygotowaliśmy formalnie organizację do prowadzenia działalności odpłat-

nej. We współpracy z prawnikiem z Fundacji im. Stefana Batorego i z prawnikiem – wolontariuszem, z którym współpracu-

jemy na miejscu wprowadziliśmy odpowiednie zapisy w statucie i podjęliśmy potrzebne uchwały. Stworzyliśmy procedury 

i dokumenty (regulamin świadczenia usług, cennik, wzór umowy z pracodawcą). Zrobiliśmy badanie rynku i pozyskaliśmy 

pierwszych klientów. Zespół fundraisingowy pisał wnioski grantowe, tworzył kampanię promującą działania NOMADY                 

w social media, docierał do pracodawców z ofertą odpłatnego wsparcia w procedurach związanych z zatrudnieniem cudzo-

ziemców, organizował  eventy fundraisingowe i podnosił swoje kompetencje.
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Zorganizowane wydarzenia

 • W dniu 09.01.2018 r., na zaproszenie NOMADY, we Wrocławskim Domu Literatury Proza wystąpiła Siksa. Dochód 

z imprezy przeznaczony został na nasze działania.

 • Piknik sąsiedzki w parku 30 czerwca 2018 – NOMADA przygotowała poczęstunek i kawę, oraz gry i zabawy po-

dwórkowe. Edukatorka z EkoCentrum Wrocław przeprowadziła warsztaty plastyczne dla dzieci oraz spacer przyrodniczy, 

podczas którego opowiadała o roślinach i ptakach żyjących w parku. W pikniku uczestniczyły mieszkanki i mieszkańcy 

NADODRZA , nasi znajomi i znajome z rodzinami (także migrantki) oraz osoby z zaprzyjaźnionych organizacji - Akcja Loka-

torska, Fundacja jak Malowana, Cyber Kids, Kultura Równości.

 • 17 listopada, z okazji 9 urodzin NOMADY zorganizowaliśmy 4 edycję wydarzenia GRUBA BIBA - benefitu na dzia-

łania naszej organizacji. W wydarzeniu wzięło udział ok. 150 osób. 

 • 19 i 20 maja zorganizowałyśmy forum „Edukacja dla integracji – wyzwania w edukacji dzieci cudzoziemskich                    

w Polsce”.  Wydarzenie było skierowane do kadry pedagogicznej, edukatorek i edukatorów, przedstawicielek i przedstawi-

cieli placówek oświatowych z Dolnego Śląska. Wzięło w nim udział 60 osób. Forum zorganizowałyśmy dzięki współpracy           

z Fundacją Róży Luksemburg i Forum Dialogu Publicznego.

 

Prowadziłyśmy także warsztaty i spotkania:

 • 2 dniowy warsztat dla studentów z zagranicy na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsz-

tat obejmował zagadnienia reagowania i zapobiegania przestępstwom motywowanym uprzedzeniami, elementy polskiego 

“systemu” migracyjnego, a także tematykę mediacji międzykulturowych i metod pracy socjalnej NOMADY, 

 • warsztat dla uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie - “Kim jesteśmy - o tolerancji, szacunku”, 

 • spotkanie ze studentami z USA i krajów Europejskich uczących się w Dolnośląskiej Szkole Wyższej których tema-

tem były działania i metody pracy NOMADY.

 • warsztaty antydyskryminacyjne dotyczących kultury romskiej oraz pracy z mniejszościami etnicznymi i narodowy-

mi dla studentów Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego,

 • warsztaty z zakresu praw człowieka w ramach Uniwersytetu Dzieci we Wrocławiu;

 • zajęcia z języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich
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(Z)realizowane projekty

W październiku 2018 rozpoczęłyśmy realizację projektu „One for All, All for One”. Realizujemy go wraz z siedmioma organi-

zacjami zrzeszonymi w Konsorcjum: Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej, Fundacją Nasz Wybór, Stowarzyszeniem Homo 

Faber, Fundacją Polskie Forum Migracyjne, Amnesty International Polska, Helsinską Fundacją Praw Człowieka, Fundacją 

Polska Gościnność.

Projekt składa się z 4 komponentów:

Ogólnopolski

    • bezpośrednia pomoc uchodźcom w Polsce

    • działania informacyjne o sytuacji osób ubiegających się o ochronę międzynarodową na granicy w Terespolu

    • rzecznictwo

Lokalny 

    • doradztwo (punkty poradnictwa dla migrantek i migrantów w Warszawie, Poznaniu, Lublinie, Wrocławiu)

    • dzielenie się doświadczeniem i standaryzacja usług

Wolontarystyczny

    • stworzenie bazy i platformy komunikacji wolontariuszy i wolontariuszek organizacji wchodzących w skład konsorcjum

Liderski

    • stworzenie systemu mentorskiego dla liderek i liderów społeczności migranckich i mniejszościowych, nie tylko w dużych 

miastach

Projekt jest finansowany przez Open Society Foundation i będzie trwał 12 miesięcy.
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Networking

Udział w spotkaniach Konsorcjum organizacji migranckich - konsorcjum to nieformalna grupa skupiająca 9 organizacji zaj-

mujących się wsparciem imigrantów i uchodźców w Polsce (Amnesty International Polska, Stowarzyszenie Interwencji 

Prawnej, Helsińska Fundacja Praw Człowieka Polska, Stowarzyszenie Homo Faber, Polska Gościnność (Chlebem i Solą 

oraz portal uchodźcy.info), Fundacja Centrum Badań Migracyjnych (Migrant Info Point), Fundacja Polskie Forum Migra-

cyjne, Fundacja Nasz Wybór, Stowarzyszenie Nomada. W roku 2018 odbyło się 12 spotkań. Nasza współpraca polegała na 

wymianie doświadczeń, wsparciu eksperckim, wspólnym podpisywaniu listów otwartych i petycji, promowaniu naszych 

organizacji. Przeszliśmy szkolenia z profesjonalnej obsługi stron na fejsbuku, bezpieczeństwa fizycznego i technologicz-

nego organizacji i osób w nich działających, szkolenie RODO. Spotykaliśmy się z organizacjami z zagranicy m.in z Human 

Constanta z Białorusi, Uniwersytetem w Ostravie. Pracowałyśmy nad strategią działań, stworzyliśmy stronę internetową. 

Rozpoczęliśmy realizację wspólnego projektu finansowanego ze środków Open Society Institute. Z projektu finansowane 

są punkty poradnictwa dla migrantek i migrantów w 4 miastach - we Wrocławiu, Poznaniu, Lublinie i Warszawie; moni-

toring wschodniej granicy i wsparcie prawne dla osób ubiegających się o status uchodźcy na tejże granicy; mentoring dla 

lokalnych liderek i liderów społeczności migranckich; “Akademia wolontariatu” - ogólnopolska baza wolontariuszek                      

i wolontariuszy; lobbing obywatelski nastawiony na jakościowy wpływ na polityczki i polityków. W 2019 roku planuje-

my: przejść warsztat z wypalenia zawodowego, szkolenia z lobbingu na poziomie krajowym i europejskim, pracować nad 

strategią konstruowania przekazu i reagowania na kryzysy jako Konsorcjum w social mediach i mediach tradycyjnych.  

Będziemy też wypracowywać standardy etyczne poradnictwa do implementowania w innych miejscach, oraz podejmo-

wać działania przeciwdziałające oszustwom pracowników i pracowniczek z zagranicy (m.in. przez agencje zatrudnienia). 

Więcej na temat konsorcjum https://konsorcjum.org.pl/. 

 

Współpraca z inicjatywą “Zupa na Wolności” która wspiera osoby w bezdomności. NOMADA promowała inicjatywę wśród 

swoich sojuszników i sojuszniczek oraz współorganizowała zbiórkę odzieży zimowej. 

 

Kiermasz Świąteczny - zbiórka zorganizowana przez studentki i studentów Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu War-

szawskiego w dniu 18 grudnia https://www.facebook.com/events/254086175269829/ . Była to trzecia edycja kiermaszu; 
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pierwszymi beneficjentami zbiórki były “White Helmets” (2016) i Fundacja Ocalenie (2017). Studentki i studenci IKP zebrali 

łącznie tego dnia 29 173,70 zł, które zostały przekazane Nomadzie na jej statutowe działania

Konferencja “Journalism beyond denial and ideology.” - w dniach 20-23 września braliśmy udział w konferencji poświęconej 

relacjom mediów, polityki i ideologii  https://n-ost.org/93-media-conference-2018-face-it#Overview.  Wkładem Nomady 

było moderowanie warsztatu “Mniejszości w mediach Europy Wschodniej”. 

Nawiązaliśmy współpracę na zasadach pro bono z Okręgową Radą Adwokacką w zakresie wsparcia osób poszkodowanych 

przez hate crime. Do tej pory wspólnie wsparliśmy trzy osoby.

Kontynuujemy współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego - będziemy współpracować przy 

kolejnej (siódmej organizowanej wspólnie) edycji projektu MITRA - Transnational migrations. Jak co roku poprowadzimy 

warsztaty dla studentów z różnych krajów świata.

Efektem współpracy z dokumentalistką Dasą Raimanovą, autorką filmu “Polyland” https://www.facebook.com/Polyland-

Film/ był pomysł serii pokazów filmowych, które NOMADA organizuje we współpracy z Amnesty International. Pierwszy 

pokaz odbył się w Barze Studio 13 go listopada 2018 roku, kolejny w Krakowie w spółdzielni Ogniwo, następnie w Kielcach 

w tamtejszym Muzeum Narodowym. 

Wrocławski zespół Kurws http://kurws.com,  dołączył do swojej nowej płyty “Alarm” (https://www.youtube.com/

watch?v=swrkIenN78A) opis działań NOMADY wraz z zachętą do wpłacania darowizn.  
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Podnoszenie kompetencji zespołu

 • Udział w warsztatach  „Challenges of constituency building as one of the potential answer to shrinking space in V4 

countries” (zorganizowanych przez NADACE OPEN SOCIETY FUND PRAHA) 24-25 kwietnia 2018 Praga http://osf.cz/cs/

akce/challenges-of-constituency-building-as-one-of-the-potential-answers-to-shrinking-space-in-v4-countries/  w których 

uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych z krajów V4 oraz przedstawiciele grantodawców. Pracowaliśmy 

nad tym, jak angażować społeczeństwa w działania organizacji, tak aby ze zwolenników zamienili się w aktywnie działają-

cych. Szukaliśmy także rozwiązań trudności finansowych z jakimi borykają się organizacje. Efektem wyjazdu było nawiąza-

nie kontaktów z przedstawicielami fundacji grantodawczych (Sigrid Trust, OAK Foundation i European Cultural Foundation)

 • Osoba z zespołu NOMADY ukończyła kurs fundraisingu FAOO - http://faoo.pl/projekty/straznicy/kurs_2/. Było to 

80 godzin nauki w ramach szkoleń stacjonarnych: strategia i zarządzanie fundraisingiem, metody i techniki fundraisingowe, 

planowanie i realizacja kampanii, uwarunkowania prawne, przegląd i analiza procesów wdrożeniowych w organizacjach, sa-

modzielna nauka on-line oraz przygotowywanie prac domowych ocenianych przez trenerów, godzin eksperckich konsultacji 

na tematy dotyczące fundraisingu, przygotowanie planu kampanii fundraisingowej. Dzięki tym szkoleniom stworzyliśmy 

strategię fundraisingową. Mieliśmy także możliwość skorzystania ze wsparcia prawnika w zakresie zmian w statucie i innych 

procedur niezbędnych do uruchomienia działalności odpłatnej. 

 • We wrześniu 2018 NOMADA zakończyła działania w ramach programu Social Business Accelerator - inicjatywy 

Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK) oraz Ashoki (międzynarodowej organizacji społecznej wspiera-

jącej innowacyjnych przedsiębiorców społecznych). W ramach programu przez dwa lata pracowałyśmy nad zmianami i po-

prawą relacji w zespole, tworzeniem i wdrażaniem strategii pozyskiwania środków na działania oraz poszukiwaniem nowych 

rozwiązań w zarządzaniu stowarzyszeniem http://www.valores.pl/social-business-accelerator/o-sba/ .

 • Uczestniczyliśmy w drugiej edycji Akademii Demokracji Socjalnej  http://adsfes.pl/ , która gromadziła kilkanaście 

osób zaangażowanych w “progresywną działalność” w partiach politycznych, organizacjach pozarządowych, mediach, 

think tankach. Akademia jest inicjatywą Fundacji im. Friedricha Eberta przy współpracy partnerów:: Ośrodek Myśli Spo-

łecznej im. Ferdynanda Lassalle’a (OMS Lassalle), Fundacja Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae, Kry-
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tyka Polityczna, Fundacja Centrum im. Ignacego Daszyńskiego (CID), Międzynarodowe Centrum ds. Badań i Analiz (ICRA) 

oraz Fundacja Global.Lab. Udział w zjazdach Akademii służył podniesieniu kompetencji m.in. z zakresu nauk politycznych, 

ekonomii, mediów, a także procesów grupowych - budowania zaplecza wspierającego, zarządzania konfliktem i liderstwa 

włączającego. Dodatkowym efektem udziału w ADS było zaproszenie Maćka na Baltic Sea Future Radar https://www.fe-

s-baltic.org/article/baltic-sea-future-radar-1/ do Rygi, w charakterze eksperta ds. migracji i integracji międzykulturowej  

i reprezentowania polskiego sektora pozarzadowego podejmującego się tych kwestii, wrzesień 2017 - marzec 2018.

 • Udział w treningu liderskim, przeprowadzonym przez ekspertki z projektu Over Zero, 9 - 11 listopada Praga, Cze-

chy. Trening polegał na wprowadzeniu i rozwinięciu teorii relacji pomiędzy komunikacją a przemocą. Założeniem szkole-

nia dla przyszłych trenerek i trenerów z krajów Wyszehradu były prace nad wypracowaniem indywidualnych (krajowych)                        

i partnerskich (kraje V4) procesów tworzenia narracji i kampanii przeciwdziałających przemocy w społeczeństwach Czech, 

Polski, Słowacji i Węgier. Był to bardzo intensywny i wyjątkowo rzetelnie przeprowadzony trening. Warto zwrócić uwagę na 

ten projekt  https://projectoverzero.org/. Udział w tym spotkaniu był także okazją do nawiązania znajomości i sieciowania            

z przedstawicielkami i przedstawicielami organizacji i instytucji z krajów V4. m.in. z osobą z czeskiego Konsorcjum Organi-

zacji wspierających migrantki i migrantów.

 • Warsztaty trenerskie prowadzone przez Fundację Republikańska w ramach projektu 

 Rozwój wolontariatu -  pozyskałyśmy wolontariuszki które zaangażowały się w działania NOMADY:

 • studentkę Intercultural Mediations na Socjologii UWr, która zaangażowała się w tutoring rówieśniczy i wspiera                   

w nauce języka polskiego maturzystkę z Ukrainy.

 • specjalistkę ds. PR z 7 letnim doświadczeniem w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, która zadeklarowała wsparcie 

w promocji kampanii NOMADY w social media.  
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Media o nas

Większa rozpoznawalność Nomady jako zespołu ekspertek ds. migracji, przeciwdziałania przemocy motywowanej uprze-

dzeniami i pracy z romską społecznością przełożyła się na zaproszenia do komentowania wydarzeń w mediach lokalnych                

i ogólnopolskich, m.in. na temat instrukcji Akademii Medycznej we Wrocławiu “tropiącej” terrorystów wśród zagranicznych 

studentów czy rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej zakazu i ograniczenia działań ekstremistycznych grup neo-

nazistowskich i faszystowskich:  

 

https://www.polskieradio.pl/9/325/Artykul/2002566,Jak-przeciwdzialac-przemocy-z-nienawisci

 

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22962327,uczelnia-tropi-terrorystow.html

 

https://www.tvn24.pl/wroclaw,44/um-we-wroclawiu-zagraniczni-studenci-pod-specjalnym-nadzorem,811273.html

 

https://wroclaw.onet.pl/studenci-pochodzenia-nigeryjskiego-i-arabskiego-pod-specjalnym-nadzorem-uczelnia/nccq4n5

 

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,22968347,uniwersytet-medyczny-przeprasza-zagranicznych-studentow-takie.html

 

https://www.tvn24.pl/polska-i-swiat,33,m/rezolucja-w-neofaszyzm,879282.html 

 



nomada.info.pl
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