Zgłoś swój pomysł na feministyczne działanie!
Zanim przystąpicie do napisania wniosku, odpowiedzcie sobie na poniższe pytania. Jeśli na wszystkie
cztery pytania Wasza odpowiedź brzmi „tak”, to zapraszamy Was dalej!
•
•

•
•

Czy działacie na rzecz praw kobiet i/lub praw osób queer, osób niebinarnych, osób
interpłciowych, osób transpłciowych (osób nie cis męskich)?
Czy Wasza grupa lub organizacja jest prowadzona przez kobiety i/lub osoby queer,
niebinarne, interpłciowe, transpłciowe? (oznacza to, że osoby nie cis męskie stanowią
większość w zarządzie lub innym ciele decyzyjnym oraz realnie podejmują decyzje w grupie
lub organizacji)?
Czy Wasza grupa lub organizacja czuje się związana z ruchem feministycznym?
Czy Waszymi działaniami odpowiadacie na potrzeby kobiet i/lub osób queer, osób
niebinarnych, osób interpłciowych, osób transpłciowych, które mieszkają w Polsce?

WNIOSEK O MINIGRANT
Osoba kontaktowa w sprawie wniosku
Imię i nazwisko:
Email:
Telefon:
Email grupy/organizacji (inny niż osoby kontaktowej):
Pamiętajcie, że dalszą część wniosku będą czytały inne grupy, które zgłoszą swoje pomysły i przejdą do II
etapu. Zwróćcie uwagę na to, jakie swoje dane podajecie. Zachęcamy Was do udzielania konkretnych
odpowiedzi na pytania pomocnicze oraz do pisania prostym językiem – to ułatwi zrozumienie Waszego
pomysłu innym osobom czytającym wniosek. W miarę możliwości unikajcie specjalistycznych wyrażeń.
Prosimy o nieużywanie emotikonów (niestety!) – powodują problemy w systemie składania wniosków.
a. Nazwa grupy/organizacji:
b. Miejscowość:
c. Kod-pocztowy:
1. Kim jesteście?
Kim jesteście? Ile osób tworzy Waszą grupę/organizację? W jakim stopniu uważacie się za
grupę/organizację reprezentującą osoby narażone na dyskryminację, marginalizację i/lub przemoc?
Jak i dlaczego powstała Wasza grupa/organizacja? Czym się zajmujecie? W jaki sposób działacie? Kto
i jak podejmuje decyzje? Jaki jest Wasz feminizm? Z jakimi tematami i wartościami feministycznymi
się utożsamiacie?
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Maks. 350 słów
2. Co zamierzacie zrobić w ramach minigrantu?
Na czym polega Wasz pomysł? Co chcecie zrobić? Kiedy i gdzie chcecie zrealizować swoje działanie?
Do kogo – do jakiej grupy – kierujecie swoje działanie? Jak do nich dotrzecie? Skąd wiecie, jakie są
potrzeby tych osób? Ile mniej więcej osób skorzysta z tego, co zrobicie? Dlaczego składacie wniosek
na to działanie właśnie do Funduszu Feministycznego?

Maks. 350 słów
3. Dlaczego chcecie podjąć planowane działania? Co chcecie osiągnąć/zmienić Waszym
działaniem?

Maks. 300 słów
4. Na co chcecie przeznaczyć środki z MiniGrantu? Wskażcie listę wydatków wraz z
planowanymi kosztami. Kwota MiniGrantu to 4 900 zł (może być mniejsza).
Nazwa wydatku

Kwota

np. wynajem sali

500.00

Suma
5. Czy jest coś jeszcze, co chcecie napisać o swojej grupie/organizacji lub działaniu?

Maks. 100 słów
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5. PYTANIE DODATKOWE DOTYCZĄCE DOSTĘPNOŚCI (odpowiedź będzie widoczna
tylko dla zespołu FemFundu - nie będzie widoczna dla pozostałych grup, które
złożyły wnioski o MiniGrant)
Wiemy, że wiele osób doświadcza barier w dostępie do feministycznego aktywizmu. W FemFundzie
zastanawiamy się, jak mogłybyśmy wesprzeć grupy i organizacje w prowadzeniu działań bardziej
dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami (i innych osób, które zazwyczaj mają utrudniony
dostęp do wydarzeń/ usług).
Gdyby możliwe było skorzystanie z dodatkowego funduszu, żeby zapewnić większą dostępność
Waszego działania, to jak Wasza grupa wydałaby te środki? Jakie potrzeby zostałyby sfinansowane,
dlaczego właśnie te? Kto dokładnie by na tym skorzystał?
Maks. 100 słów

Dziękujemy za wypełnienie wniosku i zainteresowanie Funduszem Feministycznym!
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Składając wniosek, akceptujesz Zasady udziału w 5. edycji MiniGrantów oraz priorytety Funduszu
Feministycznego.
Administratorką Twoich danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest Fundusz Feministyczny (ul.
Wspólna 61/102, 00-687 Warszawa), reprezentowany przez członkinie zarządu, kontakt mailowy:
kontakt@femfund.pl. Przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji następujących działań Funduszu:
konkursu grantowego (zbieranie i analiza zgłoszeń, wybór wniosków, które otrzymają
dofinansowanie, ewaluacja), organizacja wydarzeń sieciujących, wspierających i edukacyjnych, a
także w celach kontaktowym, sprawozdawczym i archiwizacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj.
uzasadniony interes administratora.
Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w wydarzeniu lub konkursie
grantowym.
Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez 5 lat od zakończenia roku, w którym
odbyło się wydarzenie lub konkurs grantowy.
Masz prawo do:
•

•

żądania od Administratorki Danych Osobowych dostępu do swoich danych osobowych,
otrzymania kopii Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, jeśli nie życzysz sobie, abyśmy
przetwarzały Twoje dane w celach archiwizacyjnym i kontaktowym na postawie
uzasadnionego interesu,
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•

w razie uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem prawa – wniesienia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Twoje dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane nie będą również
przekazywane organizacjom międzynarodowym.
Prosimy o zapoznanie się z Polityką
https://femfund.pl/polityka-prywatnosci/.

Prywatności,

która

jest

dostępna

na

stronie

Chcę otrzymywać od Funduszu istotne informacje, w tym fundraisingowe
i akceptuję Regulamin list kontaktowych. Twoje dane osobowe przetwarza Fundusz Feministyczny
zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) w celu przekazywania wiadomości o bieżącej działalności Funduszu.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce prywatności.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia wysyłki wiadomości.
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