Wyniki I konkursu na minigranty

Nr

Grupa/ organizacja i główne działanie

Miejscowość

Wybór wnioskodawczyń
1

Fundacja Centrum Praw Kobiet - Oddział w Gdańsku –
grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz
superwizje dla zespołu CPK.

Gdańsk

2

Grupa kobiet z Koła Nr 11 Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów O/O Gdańsk –
warsztaty z asertywności i samoobrony (WenDo) dla emerytek i
rencistek.

Gdańsk

3

Grupa nieformalna bez nazwy –
pokaz filmu „Delikatnie nas zabijają 3”, warsztaty na temat
wizerunku kobiet w mediach oraz WenDo dla uczennic OHP oraz
lokalnego teatru.

Barlinek

4

Klub Kobiet przy Bibliotece Publicznej –
spotkania z liderkami lokalnych kobiecych organizacji i rozmowy na
temat bieżącej sytuacji w Polsce oraz położenia kobiet wiejskich.

Hańsk Pierwszy

5

Klub Lokalny Mamy Głos w Zielonej Górze –
warsztaty dla nastolatek na temat emocji, rozwijania poczucia
własnej wartości, podniesienia samooceny, samoakceptacji,
asertywności i poczucia własnej sprawczości.

Zielona Góra

6

Kobiety Wędrowne –
warsztaty dla migrantek i uchodźczyń narażonych na przemoc
seksualną i molestowanie w przestrzeni publicznej i prywatnej
prowadzone przez uchodźczynie i imigrantki.

Sopot

7

Kolektyw Kobietostan –
warsztaty teatralne dla kobiet osadzonych w Zakładzie Karnym w
Krzywańcu, przygotowanie spektaklu o Marii Komornickiej na
Ogólnopolski Konkurs Więziennej Twórczości Teatralnej.

Wrocław

8

Nazywam się Miliard Niepołomice –
zajęcia z edukacji seksualnej „Nie zgadzam się na przemoc” dla
młodzieży ze starszych klas szkół podstawowych.

Niepołomice

9

Nieformalna grupa kobieca –
warsztaty WenDo dla uczennic ze szkoły średniej.

Zajęczniki

10

Ruty Uwite –
nagranie i wydanie płyty z najstarszymi łemkowskimi pieśniami
kobiet z Beskidu Niskiego.

Łosie

11

Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych –
warsztaty WenDo dla kobiet osadzonych w areszcie śledczym oraz
wystawienie zrealizowanego przez nie spektaklu.

Opole

12

Stowarzyszenie Perły Lublin –
turniej piłki nożnej dla uczennic szkół podstawowych.

Lublin

13

Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo –
adaptacja i realizacja warsztatu WenDo na potrzeby kobiet z
niepełnosprawnością wzroku.

Kraków

14

Sułkowiczanki –
spotkania z ginekolożką przy kawie dla kobiet ze wsi Sułkowice.

Sułkowice

15

wPuszczone –
leśny obóz dla dziewczyn z podlaskich wsi wzmacniający ich
podmiotowość.

Warszawa, Łódź,
Poznań, Teremiski

Wybór zespołu i Rady Funduszu Feministycznego
16

Kolektyw Nurkowy Bojka –
warsztaty nurkowania z elementami jogi i medytacji dla kobiet z
różnym stopniem sprawności.

Poznań

17

Kopacze-Diggers –
budowa kuchni i toalet kompostowych w kłirowo-feministycznym
ośrodku dla aktywistów_ek.

Młock-Kopacze

18

Prowincja Równości –
warsztaty WenDo dla kobiet nieheteronormatywnych.

Kielce

19

Sex Work Polska –
warsztaty samoobrony z elementami WenDo, pomoc prawna i
psychologiczna dla osób świadczących usługi seksualne.

Warszawa

20

Warszawskie Stowarzyszenie Lokatorów im. Jolanty Brzeskiej –
kampania dotycząca wyzysku energetycznego z udziałem lokatorek
(przygotowanie filmów, gazety i plakatów).

Warszawa

