Lista grup/organizacji, które otrzymały minigranty
w III konkursie Funduszu Feministycznego
Lp

Nazwa organizacji

Miejscowość

Opis

Wybory wnioskodawczyń – minigranty społecznościowe

1

Fundacja Autonomia

Kraków

2

Fundacja
PasjoDzielnia

Wiązownica
Kolonia

3

Grupa Nieformalna
Trzykrotność

Warszawa

4

Grupa Odważnych
Dziewczyn z
Wałbrzycha

Wałbrzych

5

Kiedy rodzi się
matka

Stara Wieś

6

Kobiecy krąg w
aktywnej stodole

Bieńków

7

Kolektyw „W
kobietach siła”

Nowiny

8

Kolorowi Ratownicy

Kielce

Fundacja zorganizuje dwa warsztaty z
feministycznej samoobrony dla kobiet z
niepełnosprawnościami z Małopolski w ramach
większego projektu wzmacniającego kobiety*
narażone na dyskryminację wielokrotną.
Sześć kobiet tworzących zespół fundacji stworzy
Wiejskie Kino Kobiet w klimatycznej szopie –
wieczorki filmowe z dyskusjami o sytuacji kobiet w
Polsce i na świecie.
Trzy aktywistki przeprowadzą serię spotkań
arteterapeutycznych oraz wyjść integracyjnokulturalnych dla mieszkanek ośrodka dla
uchodźców na warszawskim Targówku.
Licealistki chcą stworzyć lokalną grupę działającą
na rzecz praw kobiet: zorganizują wizyty studyjne
do organizacji feministycznych, wzmocnią grupę
przez wyjazd integracyjno-szkoleniowy, a potem
przeprowadzą warsztaty edukacyjne w
wałbrzyskich szkołach.
Nieformalna grupa matek zaprosi osoby z
doświadczeniem porodu na cykl spotkań
wzmacniających dotyczących rehabilitacji po
porodzie, radzenia sobie ze stresem i zmianą we
wczesnym macierzyństwie.
Trzy kobiety, które na co dzień pracują z dziećmi
niepełnosprawnymi, przygotują spotkania
relaksacyjno-wypoczynkowe dla opiekunek osób
niepełnosprawnych: masaże, aktywność na
świeżym powietrzu, hipoterapię, kręgi kobiet itp.
Kolektyw zaprosi osoby, które mają doświadczenie
przemocy bądź należą do osób
współuzależnionych, na dwa warsztaty
wzmacniające: zajęcia sportowe i relaksujące,
warsztaty z emisji głosu.
Grupa osób, które udzielają pomocy
przedmedycznej podczas marszów równości,
doposaży apteczki i uzupełni sprzęt, a także

9

Koło Gospodyń
Miejskich
Brzeszczanki

Brzesko

10

Koło Gospodyń
Wiejskich „Łapianka
na obcasach”

Łapy-Dębowina

11

Łódzki Szlak Kobiet

Łódź

12

Łódzkie Dziewuchy
Dziewuchom

Łódź

13

MenstrUlka

Wrocław

14

Nie-słodkie
dziewczyny

Legionowo

15

Prze-Sącz

Nowy Sącz

16

Stowarzyszenie
Inicjatyw Lokalnych
„Dłoń”

Suchorze

17

Tęczowy Tarnów

Tarnów

przeprowadzi kampanię dotyczącą prawa do
informacji o stanie zdrowia osób partnerskich.
Członkinie koła ufundują kursy programowania dla
co najmniej pięciu dziewczynek w wieku szkolnym,
których rodziny nie mogłyby same opłacić takiego
działania.
Łapianki stworzą kobiecy azyl w wiejskim domu
kultury. Zamierzają prowadzić w nim warsztaty i
spotkania, ale też stworzyć przestrzeń do
odpoczynku, ładowania akumulatorów, pobycia z
samą sobą.
Grupa zaangażuje łodzianki w odpamiętywanie
herstorii opiekunek z domów sierot w łódzkim
getcie w czasie II wojny światowej. W ramach
warsztatów herstorycznych przygotują wspólny
projekt/dzieło upamiętniające ich losy.
Dziewuchy przeprowadzą cykl warsztatów o
ciałopozytywności dla dziewczyn oraz rodziców,
wyda też drugi numer aperiodyku SILNE,
tworzonego niehierarchicznie przez społeczność
feministyczną.
Trzy kobiety przeprowadzą pięć warsztatów
menstruacyjnych dla podopiecznych domów
dziecka, świetlic środowiskowych oraz ośrodka
pomocy społecznej. 70 uczestniczek otrzyma
kubeczki menstruacyjne.
Młode uchodźczynie chcą nawiązać kontakty z
polskimi organizacjami feministycznymi,
wzmocnić się i zintegrować na wyjeździe
wypoczynkowo-szkoleniowym, by wspólnie działać
na rzecz kobiet.
Zespół redakcyjno-aktywistyczny zorganizuje
warsztaty dla początkujących działaczek (seniorek i
młodych dziewczyn), dotyczące m.in. aspektów
prawnych i organizacyjnych, asertywności i
zabierania głosu, wystąpień publicznych.
Nauczycielki zaproszą dziewczynki do udziału w
warsztatach dot. dojrzewania, spotkaniach z
kosmetyczką i dietetyczką oraz w kursie
samoobrony. Przygotują też pakiety higieniczne
dostępne w szkole w razie potrzeby.
Trzy aktywistki zorganizują spotkania grupy
Tęczowy Tarnów na temat aborcji i decydowania o

18

Żeński Pierwiastek

Rzeszów

sobie oraz przeciwdziałania i reagowania na
przemoc. Spotkania będą uwzględniały
perspektywę osób nieheteronormatywnych.
Grupa opiekunek osób zależnych zorganizuje
turnus wytchnieniowy: warsztaty, terapię z
psychologiem i czas wolny dla kobiet sprawujących
opiekę nad osobami zależnymi. Opłaci też opiekę
zastępczą w czasie turnusu.

Wybory Zespołu i Rady Konsultacyjnej – minigranty strategiczne

19

Autism Wendo

Opole

20

Face the Sex

Białystok

21

Grupa nieformalna
dot. rozwiązywania
konfliktów przy OZZ
„Inicjatywa
Pracownicza”

Lasomin, Poznań,
Warszawa

22

Grupa Wsparcia
PoMoc LGBT+
Rzeszów

Rzeszów

23

K*AP Family –
Kobieca Akademia
Piłkarska

Warszawa

24

Kadr na Równość

Zabrze

25

Queer Tour

Warszawa

Grupa samorzeczniczek w spektrum autyzmu chce
dostosować metodologię WenDo do potrzeb osób w
spektrum – przeprowadzi warsztaty pilotażowe,
zbierze informacje potrzebach i na koniec opracuje
broszurę dla trenerek WenDo.
Trzy licealistki zorganizują dwudniowe wydarzenie
dotyczące edukacji seksualnej z wykładami,
dyskusjami, warsztatami i pokazami filmowymi,
skierowane głównie do rówieśniczek i rówieśników.
Grupa działająca przy związku zawodowym chce
wypracować mechanizmy reagowania na sytuacje
konfliktów i przemocy w organizacji. Przygotuje
też publikacje wyjaśniające, czym są sytuacje
przemocowe oraz co zrobić, kiedy do nich
dochodzi.
Trzy kobiety z Rzeszowa zorganizują cykliczną
grupę wsparcia dla osób nieheteronormatywnych,
prowadzoną przez psycholożkę.
Klub piłkarski zrzeszający kobiety i osoby z
doświadczeniem życia w roli kobiety zorganizuje
bezpłatne, otwarte treningi piłki nożnej. Grupa
dofinansuje też wyjazdy na zagraniczne turnieje
dla członkiń*.
Grupa osób transpłciowych stworzy min. dwa
fabularne filmy krótkometrażowe dotyczące
doświadczeń osób transpłciowych. Filmy dostępne
będą w internecie.
Grupa aktywistek zorganizuje wyjazdy wspierające
i edukacyjne do miejscowości objętych uchwałami
anty-LGBTQ – opłaci koszty dojazdów,
przygotowania materiałów.

