Kto może ubiegać się o minigrant? Warunki udziału w konkursie
O otrzymanie minigrantu mogą się starać:
1) grupy nieformalne i kolektywy złożone z co najmniej 3 osób,
2) organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje),
które spełniają łącznie wszystkie cztery warunki:
1) działają na rzecz praw kobiet i/lub praw osób z doświadczeniem funkcjonowania w roli
kobiety, w tym: osób queer, osób niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych,
2) są prowadzone przez kobiety i/lub osoby z doświadczeniem funkcjonowania w roli kobiety,
w tym: osoby queer, niebinarne, interpłciowe, transpłciowe (grupa/organizacja jest tworzona i
zarządzana w większości lub całkowicie przez kobiety i osoby z doświadczeniem
funkcjonowania w roli kobiety),
3) czują się związane z ruchem feministycznym,
4) odpowiadają na potrzeby kobiet i ww. osób mieszkających w Polsce.

Jakie inicjatywy uważamy za szczególnie ważne? Priorytety Funduszu
Aby ubiegać się o minigrant, nie trzeba wpisywać się w priorytety Funduszu. Do składania
wniosków chciałybyśmy jednak szczególnie zachęcić i zaprosić grupy i organizacje, które:
1) skupiają się na kobietach i osobach z doświadczeniem życia w roli kobiety, które z różnych
względów są szczególnie narażone na dyskryminację (np. kobiety z niepełnosprawnościami,
kobiety nieheteroseksualne, młode kobiety, kobiety mieszkające na wsi i w mniejszych
miejscowościach, kobiety wykluczone ekonomicznie, kobiety wywodzące się z mniejszości
etnicznych, osoby niebinarne, osoby interpłciowe i transpłciowe),
2) samoorganizują się, działają w swoim imieniu, podejmują oddolne działania lokalne, w
ramach swojej społeczności,
3) działają poza największymi ośrodkami miejskimi (Łódź, Kraków, Poznań, Trójmiasto,
Warszawa, Wrocław),
4) podejmują decyzje w sposób kolektywny, dyskutując i wspólnie wypracowując swoje
stanowisko; nie są oparte na jednoosobowym liderstwie,

5) prowadzą niestandardowe działania i proponują nowe podejścia do rozwiązywania
problemów.
Zachęcamy wszystkie grupy i organizacje składające wniosek, do zapoznania się z odpowiedziami
na często zadawane pytania. Wyjaśniamy tam między innymi, jak rozumiemy pojęcie „grupa
nieformalna”, na co można przeznaczyć pieniądze z minigrantu, jak również wiele innych kwestii!
☺

