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

L.p.

Nazwa
grupy/organizacji

Miejscowość

Opis

Wybór wnioskodawczyń – minigranty społecznościowe
1

Akademia Młodych
Głuchych

Warszawa

Dziewczyny w
spektrum

Kraków

3

FAMilja - przestrzeń
dla Kobiet

Przechlewo

4

Fundacja Kobiety
Wędrowne

Sopot

5

Fundacja Wyobraź
sobie

Polanka
Hallera

Grupa nieformalna
Ciotki Klotki

Głuchołazy

6

Dzierżoniów

7

Kolektyw Dobra
Teściowa

8

Kolektyw Złote Rączki Kraków

9

Letni Klub
Śniadaniowy

2

Kielce

Grupa młodych głuchych osób chce zorganizować
kampanię filmową nt. praw kobiet skierowaną do
głuchych osób.
Kobiety w spektrum autyzmu (z diagnozą Aspergera)
chcą nakręcić krótki film pokazujący sceny z życia
dorosłej kobiety w spektrum (film z jednej strony
wzmacniający, z drugiej wymierzony w stereotypy,
uwzględniający perspektywę kobiet i osób
niebinarnych).
Grupa kobiet, w tym matka i córka prowadzące poradnię
położniczą, chce zorganizować kilkutygodniowe
warsztaty dla matek z psycholożką/psychologiem z
zakresu: pracy ze stresem i trudnymi emocjami,
asertywności, podnoszenia poczucia własnej wartości.
Grupa kobiet – migrantek, uchodźczyń i Polek – chce
zorganizować warsztaty szycia „Moja własna sukienka”
dla uchodźczyń z Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie.
Pięć sióstr chce zorganizować warsztaty dla grupy kobiet
potrzebujących wsparcia, doświadczających przemocy i
wykluczenia, z Polanki Hallera i okolic.
Trzy emerytki planują: 1) darmowe badania
cytologiczne dla kobiet 60+, 2) spotkanie z
dziewczynami w szkole nt. profilaktyki HPV, 3) wyjazd
na koncert symfoniczny.
Trzy osoby (matka, córka i osoba partnerska)
prowadzące działania lokalne na rzecz społeczności
LGBT+ chcą otworzyć kanał na YouTube z zakresu
edukacji seksualnej.
Hafciarski kolektyw aktywistyczny chce zrobić
„Haftowóz”, czyli mobilnego stanowisko do haftowania
w plenerze, podczas manifestacji, happeningów etc.
Grupa lokalnych aktywistek chce zorganizować
warsztaty "Bohaterka domu" dla kobiet

10

NOMADA
Stowarzyszenie

Wrocław

11

Stowarzyszenie dla
Ziemi

Kamionka

12

Stowarzyszenie Kobiet Złotniki
„Malwa” na rzecz
Kujawskie
Przedszkola
Publicznego w
Złotnikach
Kujawskich

13

Ochodze

14

Stowarzyszenie
Manufaktura
Inicjatyw
Różnorodnych
To dla nas ważne!

15

W(y)Puszczone

Wygon

Zmapuj siebie

Wrocław/
Olsztyn/
Mrągowo

16

Włocławek

(majsterkowanie, remonty, elektryka, hydraulika,
stolarka).
Kobieta ze społeczności romskich migrantek z Rumunii
odbędzie 5-miesięczny płatny staż w Nomadzie. Staż
przygotuje ją do roli asystentki rodzin romskich.
Stowarzyszenie chce przeprowadzić interdyscyplinarne
warsztaty artystyczne dla uchodźczyń z Ośrodka dla
Cudzoziemców w Łukowie, zakończonych wystawą i
aukcją stworzonych prac.
Członkinie stowarzyszenia chcą: 1) zintegrować się
poprzez wspólny wyjazd na film „Siłaczki” oraz
organizację akcji One Billion Rising, 2) przygotować
równościową propozycję zajęć dla dzieci z przedszkola
(zakup robota do nauki programowania, stworzenie
równościowej biblioteczki, warsztaty równościowe 8
marca).
Feministyczne stowarzyszenie chce zorganizować
warsztaty WenDo dla kobiet osadzonych w areszcie w
Opolu oraz wraz z nimi stworzyć mural na spacerniaku
zakładu karnego.
Grupa nauczycielek i pedagożek specjalnych chce
zorganizować warsztaty z edukacji seksualnej, higieny,
świadomości ciała (ewent. spotkanie z ginekolożką) dla
swoich uczennic z niepełnosprawnością intelektualną.
Kolektyw aktywistek z Obozu dla Puszczy chcą
zorganizować leśny obóz wzmacniający dla dorosłych
kobiet w Puszczy Białowieskiej.
Cykl warsztatów “mapowania siebie”, czyli
projektowania swojej ścieżki rozwoju, dla grupy
licealistek z Mrągowa oraz szkolenie dla dorosłych
kobiet nt. wsparcia młodych dziewczyn w procesie ich
rozwoju - ich matek, sióstr, nauczycielek, działaczek.

Wybór zespołu i Rady Funduszu - minigranty strategiczne
17

Aborcyjny Dream
Team

Warszawa

18

Artykuł 6

Warszawa

19

nieformalna grupa
pracownic
seksualnych

Poznań

Kolektyw chce stworzyć praktyczny przewodnik
zawierający informacje o tym, jak można przerwać ciążę
w sytuacji, gdy nie jest to możliwe w polskim szpitalu.
Grupa aktywistek, działaczek, prawniczek, naukowczyń,
terapeutek, artystek chce zorganizować feministyczny
zjazd kobiet z niepełnosprawnościami, sojuszniczek i
sojuszników.
Osoby pracujące w sektorze usług seksualnych chcą się
zsieciować i wydać poradnik z praktycznymi

20

Sprawczynie

Toruń

21

Toruński Socjalny
Kongres Kobiet

Toruń

informacjami nt. pracy w usługach seksualnych w
Polsce.
Grupa dziewczyn chce utrzymać grupę wsparcia dla osób
transpłciowych z Torunia i okolic prowadzoną przez
psycholożkę.
Aktywistki chcą zorganizować Socjalny Kongres Kobiet
w Toruniu.

