
Cześć!
DZIĘKUJEMY  ŻE  Z  NAMI  JESTEŚ  ZARÓWNO  JAKO  DARCZYŃCA /DARCZYNI  JAK  I

SOJUSZNIK /SOJUSZNICZKA  NASZYCH  IDE I !

Dzięki wsparciu osób takich jak Ty możemy kontynuować naszą walkę o równość i

sprawiedliwość dla wszystkich, niezależnie od tego skąd pochodzą, kogo kochają i w

jakiego boga wierzą.

W naszej pracy wciąż mierzymy się z kolejnymi zamachami na podstawowe prawa

człowieka. Reagujemy na przemoc, jakiej doświadczają nasze klientki i klienci, zarówno tę

codzienną - na ulicy, w tramwaju, czy w sklepie, jak i tę systemową w postaci

nieprzyjaznych przepisów, dyskryminujących zachowań urzędników / urzędniczek,

cynicznych wypowiedzi decydentów. Czasami opadają nam ręce i nachodzą nas mroczne

myśli. Każdy przejaw solidarności rozjaśnia ten mrok i daje nam siłę do działania.

Ten rok był wyjątkowy. Pandemia zmieniła wiele w życiu nas wszystkich, zarówno na

poziomie osobistym, jak i zawodowym. Dotyczy to także NOMADY, w której praca opiera się

głównie na bezpośrednim kontakcie z ludźmi. Część zaplanowanych na ten rok działań

musiałyśmy przełożyć na inny czas. Wiele z nich udało nam się jednak dostosować do

warunków pandemii i zrealizować:



Od początku tego roku 3 osobowy zespół
poradniczy wsparł 186 osób, poświęcając

im 1220 godzin pracy. 

Od czerwca tego roku zespół community
workerów spotkał się z 57 osobami m.in. z

Indii, Pakistanu, Turcji, Azerbejdżanu,

Kurdystanu, Arabii Saudyjskiej, Algierii,

Tunezji, Maroko, Iraku, Egiptu, Senegalu,

Sudanu, Uzbekistanu, Syrii i Iranu. Każda z

tych osób przynajmniej raz doświadczyła 

 przemocy motywowanej uprzedzeniami. 

Dzięki naszemu wsparciu obywatel Iranu

mieszkający w Polsce otrzymał status
uchodźcy.

W ramach konsorcjum występujemy do

władz samorządowych i centralnych z

propozycjami dotyczącymi polskiej

polityki migracyjnej  

Stworzyłyśmy system wsparcia edukacji
dzieci ze społeczności rumuńskich
Romów w czasie pandemii. Regularnie

pracujemy z gromadką uczennic i uczniów.

Asystujemy w zdalnej edukacji, pomagamy

w nadrabianiu zaległości i odrabianiu zadań

domowych, współpracujemy ze szkołą, do

której chodzą dzieci.

Zorganizowałyśmy seminaria poświęcone

wsparciu edukacji dzieci romskich i dzieci z

doświadczeniem migracyjnym oraz

warsztaty "Elementarz międzykulturowy". 

Serdecznie pozdrawiamy! 

Zespół NOMADY

Jak można nas wspierać:

Przelewem na konto 
40 1140 1140 0000 4690 1800 1001 
z dopiskiem: darowizna na cele statutowe

Wchodząc na darowizny.nomada.info.pl 
wybierz cel oraz kwotę darowizny

Zostań naszą matronką/patronem 
na patronite.pl 
i ustal comiesięczny przelew

Stwórz własną zbiórkę na Facebooku

https://www.facebook.com/nomada.wroclaw/photos/a.114797285241654/3366803420041008/
https://www.facebook.com/nomada.wroclaw/photos/a.114797285241654/3366803420041008/
https://www.facebook.com/nomada.wroclaw/photos/3401912206530129
https://www.facebook.com/nomada.wroclaw/photos/3401912206530129
https://www.facebook.com/nomada.wroclaw/photos/a.984688294919211/3000191430035544/
https://konsorcjum.org.pl/
https://nomada.info.pl/stanowisko-konsorcjum-organizacji-w-sprawie-strategii-migracyjnej-polski
https://www.facebook.com/nomada.wroclaw/posts/3387398171314866
https://www.youtube.com/watch?v=clOuSkO1O_w
https://nomada.info.pl/przekaz-darowizne
https://darowizny.nomada.info.pl/
https://patronite.pl/nomada
https://patronite.pl/nomada
https://www.facebook.com/fundraiser/with_presence/create_dialog/?default_beneficiary_id=1741853835869316&default_beneficiary_type=charity&source=bookmark_hub

