Zgłoś swój pomysł na feministyczne działanie!
Wniosek o minigrant
Zachęcamy Was do udzielania konkretnych odpowiedzi na pytania oraz do pisania
prostym językiem - to ułatwi zrozumienie Waszego pomysłu osobom czytającym
wniosek. W miarę możliwości unikajcie specjalistycznych wyrażeń.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

CZĘŚĆ I
(opis pomysłu na minigrant)
Osoba kontaktowa w sprawie wniosku:
Imię *

Nazwisko *

Numer telefonu *

Email *

Kim jesteście?
Nazwa grupy/organizacji *

Miejscowość *

Kod pocztowy *

Strona www

Informacje o grupie *
a) Kim jesteście? Ile osób tworzy Waszą grupę/organizację?
b) Jak i dlaczego powstała Wasza grupa/organizacja? Czym się zajmujecie? Jakie
macie doświadczenie?
c) W jaki sposób działa Wasza grupa? Jak podejmujecie decyzje, wspólnie czy
jednoosobowo?
d) Czy Wasza grupa/organizacja wpisuje się w priorytet(y) Funduszu? W jakim
stopniu i dlaczego?
e) W jakim sensie czujecie się częścią ruchu feministycznego? Jak feminizm
przejawia się w Waszych działaniach?
Maks. 650 słów

Co zamierzacie zrobić w ramach minigrantu? *
a) Kiedy i gdzie chcecie zrealizować swoje działanie/akcję?
b) Do kogo kierujecie swoje działanie/akcję? Jak zamierzacie dotrzeć do tych osób?
Ile mniej więcej osób weźmie udział w Waszym działaniu/akcji?
c) Jak będziecie sobie radziły z ewentualnymi trudnościami w realizowaniu Waszego
pomysłu?

Maks. 350 słów

Dlaczego chcecie podjąć planowane działania? Co chcecie osiągnąć/zmienić Waszym
działaniem/akcją? *

Maks. 350 słów

Na co chcecie przeznaczyć środki z minigrantu? Wskażcie listę wydatków wraz z
planowanymi kosztami. Maksymalna kwota minigrantu to 4 400 zł. *
LP
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Opis

Kwota

SUMA BUDŻETU

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

Maks. 200 słów

CZĘŚĆ II
(wyłącznie do celów statystycznych)

Jak duża jest miejscowość, w której siedzibę ma Wasza grupa/organizacja? *
Wieś
Miasto do 50 tysięcy mieszkanek/mieszkańców
Od 50 001 mieszkanek/mieszkańców do 200 000
Od 200 001 mieszkanek/mieszkańców do 450 000
Powyżej 450 001 mieszkanek/mieszkańców (bez Warszawy)
Warszawa

Jakim typem organizacji/grupy jesteście? *
Organizacja pozarządowa
Grupa nieformalna/kolektyw (min. 3 osoby)

Jak długo działacie jako organizacja/grupa? *
Mniej niż rok, dopiero co powstała
Od 1 roku do 2 lat
Od 2 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Ponad 10 lat

Czy konkurs Funduszu Feministycznego był powodem zawiązania Waszej
grupy/organizacji? *
Tak
Nie
Czy już wcześniej jako grupa/organizacja ubiegałyście się o minigrant Funduszu
Feministycznego? *
Tak
Nie
Jak opisały/libyście doświadczenie Waszej grupy/organizacji w pozyskiwaniu
środków finansowych na Wasze działania? *
Bardzo małe
Małe
Umiarkowane
Duże
Bardzo duże

Jaki jest roczny budżet, którym dysponuje Wasza grupa/organizacja (podajcie dane
np. za ostatni rok)? *
0,00 zł
1,00 – 10 000 zł
Od 10 001 zł – 50 000 zł
Od 50 001 zł – 100 000 zł

Od 100 001 zł – 200 000 zł
Powyżej 200 000 zł
Jakie osoby przede wszystkim tworzą Waszą grupę? *
Możecie wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi.
Kobiety/osoby z różnym stopniem sprawności
Kobiety/osoby nieheteronormatywne
Kobiety/osoby wywodzących się z mniejszości etnicznych i/lub religijnych
Uchodźczynie/migrantki
Nastolatki i/lub kobiety/osoby do 30. roku życia
Seniorki
Kobiety/osoby o niskim statusie materialnym
Kobiety/osoby o niskim statusie społecznym
Inne, jakie?

Jakie osoby przede wszystkim skorzystają z działań i pomysłów, opisanych w
Waszym wniosku o minigrant? *
Możecie wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi.
Kobiety/osoby z różnym stopniem sprawności
Kobiety/osoby nieheteronormatywne
Kobiety/osoby wywodzących się z mniejszości etnicznych i/lub religijnych
Uchodźczynie/migrantki
Nastolatki i/lub kobiety/osoby do 30. roku życia
Seniorki
Kobiety/osoby o niskim statusie materialnym
Kobiety/osoby o niskim statusie społecznym
Inne, jakie?

Skąd przede wszystkim będą pochodziły osoby, które wezmą udział w Waszych
działaniach/ skorzystają z Waszego pomysłu, opisanych we wniosku o minigrant? *
Ze wsi i małych miejscowości
Z mniejszych miast

Z dużych miast
Z bardzo różnych środowisk (ze wsi i z miast itp.)
Trudno powiedzieć

Do jakiego obszaru tematycznego zaliczacie działania opisane w Waszym wniosku o
minigrant? *
Możecie wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi.
Prawa kobiet i dziewczynek - ogólnie
Prawa kobiet, dziewczynek i osób narażonych na dyskryminację wielokrotną
Prawa pracownicze
Antymilitaryzm
Sprawiedliwość reprodukcyjna
Antykapitalizm
Praca seksualna
Bezpieczeństwo osób zaangażowanych w aktywizm
Zwalczanie przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej
Podważanie norm genderowych i stereotypów płci
Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość klimatyczna
Inny, jaki?

Jakiego rodzaju działań przede wszystkim dotyczy Wasz wniosek o minigrant? *
Możecie wskazać maksymalnie 2 odpowiedzi.
Wsparcie bezpośrednie, dostęp do usług medycznych/prawnych itp.
Sport
Wypoczynek i relaks, obozy wypoczynkowe
Sieciowanie, spotkania
Edukacja, warsztaty, szkolenia
Sztuka, działania artystyczne
Badania, budowanie i upowszechnianie wiedzy
Dziennikarstwo, upowszechnianie informacji

Podnoszenie świadomości i promowanie zmian instytucjonalnych, kampanie do
społeczności
Aktywizm uliczny, akcje bezpośrednie w przestrzeni publicznej
Inny, jaki?

