Fundusz
Feministyczny
w 2021 roku
podsumowanie

Jeszcze więcej opcji na realizację
mniejszych i większych
feministycznych marzeń

Drogie
Osoby,
Początek roku skłania nas do refleksji i podsumowań ostatnich dwunastu miesięcy. W tej krótkiej broszurze
chcemy podzielić się z Wami najważniejszymi faktami z życia Funduszu
w 2021 roku. To był podwójnie intensywny czas! Realizowałyśmy ambitny
plan FemFundu, jednocześnie zmagając się z okropną rzeczywistością.
Na wschodniej granicy naszego kraju
władze w sposób nieludzki traktują
przebywające tam osoby, pozostawiając je bez podstawowego wsparcia. Łączymy się w bólu ze wszystkimi
osobami, które ucierpiały, a także
straciły swoich bliskich w tych dramatycznych warunkach.
Jesteśmy wdzięczne wszystkim tym,
które i którzy na różne sposoby próbują przeciwdziałać tragedii, zarówno

działając bezpośrednio w terenie na
granicy, jak i stosując inne strategie,
między innymi głośno wyrażając swój
sprzeciw. W 2021 roku pożegnałyśmy też 30-letnią Izabelę z Pszczyny
i 33-letnią Anię ze Świdnicy, pierwsze znane nam ofiary zaostrzonego
w 2020 roku prawa antyaborcyjnego.
Izabela i Ania straciły życie, bo zakaz
aborcji po prostu zabija!
To był strasznie trudny rok… mierzyłyśmy się z wyczerpaniem emocjonalnym, poczuciem bezsilności
i gigantyczną złością. Na szczęście
miałyśmy też możliwość kierować
swoją energię na konstruktywną pracę związaną z dalszym rozwojem
FemFundu. A ten w mijającym roku
osiągnął zawrotną prędkość! Dziękujemy za wspólne dwanaście miesięcy.

Dzięki Wam wierzymy, że istnieje
jasna strona mocy, a to doładowuje nas, by robić feminizm wspólnie
z Wami jeszcze lepiej i mądrzej!

Ania, Do, Gosia, Gosia,
Justyna, Magda, Marta
i Mona

Program grantowy
w pełnej odsłonie:
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Kasa na mniejsze i większe
feministyczne marzenia!
8 stycznia 2022 roku Fundusz Feministyczny obchodził czwarte urodziny.
Dokładnie cztery lata temu ogłosiłyśmy pierwszą edycję feministycznych
MiniGrantów, która została ciepło
i entuzjastycznie przyjęta przez społeczności kobiet, dziewczyn, osób
queer i transpłciowych, robiących aktywizm w różnych miejscach w całej
Polsce. Od tamtej pory MiniGranty są
naszym corocznym, flagowym programem grantowym. To nie tylko szansa
na otrzymanie wsparcia (do 4 900 zł)
na feministyczny start, ale również
zmiana zasad gry przyjętych w tradycyjnej filantropii: dzięki partycypacyjnemu modelowi podejmowania
decyzji to właśnie grupy, które złożyły
wnioski o MiniGrant, współdecydują
o tym, do kogo trafi kasa.
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MiniGranty zajmują w naszych sercach szczególne miejsce i wiemy, że
są potrzebne. Zapewniają przyjazny
dostęp do elastycznych pieniędzy na
dowolne działania, często podejmowane oddolnie i kolektywnie przez
grupy nieformalne – także te, które nie mają bogatego doświadczenia
w aktywizmie feministycznym. Jednak od początku istnienia FemFundu
pragnęłyśmy odpowiadać na zróżnicowane potrzeby ruchów feministycznych w Polsce. Zależało nam na tym,
by stworzyć możliwość pozyskania
szybkiej kasy w nagłych wypadkach
– na pilne feministyczne potrzeby.
Chciałybyśmy też uruchomić większe fundusze na solidne wzmocnienie
organizacji feministycznych, by mogły skutecznie realizować swoją misję i przynosić feministyczną zmianę
w długoterminowej perspektywie.

W mijającym roku 2021 zrobiłyśmy
pod tym względem krok milowy!
Spełniłyśmy marzenia, które towarzyszyły nam od początku: wystartowałyśmy z Pogotowiem Feministycznym
(2 400 zł na pilne potrzeby) i Grantami
Mocy (60 000 złotych na wzmocnienie). Tym samym realizujemy obecnie
trzy komplementarne programy
grantowe: MiniGranty, Pogotowie

Feministyczne i Granty Mocy. Dzięki
temu możemy jeszcze lepiej i pełniej
odpowiadać na Wasze potrzeby!
W 2021 przeznaczyłyśmy bezpośrednio na granty łącznie 710 230 zł.
Ze wsparcia FemFundu skorzystały
74 grupy i organizacje.

Elastyczna kasa na realizację Waszych dowolnych pomysłów

W styczniu każdego roku regularnie
startujemy z nową edycją MiniGrantów. Do tej pory ufundowałyśmy ich
już 90! W ubiegłym roku z wielką
dumą i radością wsparłyśmy 25 pomysłów.

Priorytetami MiniGrantów pozostają
niezmiennie inicjatywy z marginesów głównego nurtu ruchów feministycznych: podejmowane przez
grupy i osoby o słabszym przywileju,
mniejszościowej tożsamości lub gorszym dostępie do zasobów. Osoby te
są narażone na dyskryminację w sposób szczególny. To między innymi
uchodźczynie i migrantki, kobiety
żyjące na wsi, nastolatki, młode kobiety i seniorki, osoby nieheteronormatywne, z niepełnosprawnościami
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i w gorszym położeniu społeczno-ekonomicznym.
Przypominamy, że dla wielu grup realizacja MiniGrantu to furtka do tego,
by nawiązać z nami trzyletnią współpracę (wsparcie w wysokości 8 800 zł
rocznie). Listę grantobiorczyń FemFundu znajdziesz na naszej stronie
w zakładce „Kogo wspieramy”.

4. edycja

3D – Społeczność Ludzi Inicjatywy,
Gdańsk: zajęcia edukacyjne dla rosyj-

skojęzycznych nastolatek;
Aequalitatem – Kolektyw dla równych szans, Krotoszyn: punkty

pomocy menstruacyjnej (różowe
skrzyneczki) w gminie Krotoszyn;
Bezpestkowe, Warszawa: wydanie

broszury na temat zespołu Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera
i strona www;

3D – Społeczność Ludzi Inicjatywy, Gdańsk

4. edycja

Brokatowa Wstęga Mobiusa, akcja
ogólnopolska: drag show w Pozna-

niu – występy na żywo prezentujące
drag osób AFAB (skrót AFAB obejmuje
wszystkie osoby, które po urodzeniu
otrzymały w dokumentach oznaczenie płci „kobieta”);
Bydgoskie Siostrzeństwo, Bydgoszcz: bezpłatne warsztaty nt. lak-

tacji i karmienia piersią dla młodych
i przyszłych mam;
Dzikie Dobro – Społeczne Centrum
Pomocy, Rzeszów: punkty pomocy

menstruacyjnej (różowe skrzyneczki)
na Podkarpaciu;
Brokatowa Wstęga Mobiusa, akcja ogólnopolska.

4. edycja

Fundacja #Saystop, Warszawa: film

dotyczący mobbingu, molestowania,
nierównego traktowania i dyskryminacji kobiet w służbach mundurowych;
Fundacja Centrum Praw Kobiet
– oddział w Toruniu: grupy wsparcia

dla kobiet i osób z doświadczeniem
przemocy;
Fundacja Ładne Historie, Świdnica:

wyjazd wytchnieniowo-rozwojowy
w góry dla matek i opiekunek dzieci z niepełnosprawnościami wraz
z dziećmi;
Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrzyczanki – Cuda Wianki”, Dobrzyca

4. edycja

Fundusz solidarnościowy im. Milo
Mazurkiewicz, akcja ogólnopolska:

wsparcie bezpośrednie w godnej
tranzycji dla transpłciowych kobiet;
Grupa Nieformalna Inicjatywa
Pomo(rz/ż)e, Debrzno: warsztaty

wspierające dla kobiet w małych
miejscowościach na Pomorzu;
Kolektyw ANKA, Lublin: spotkania

„Akademia Dziewczyńskości”
dla młodych dziewczyn i kobiet;
Dziewuchy Węgorzewo, Węgorzewo:

spotkanie sieciujące dla aktywistek
z woj. warmińsko-mazurskiego;
Nieformalna Grupa Aktywistek Podkarpackich, Radymno

4. edycja

Kolektyw Wilczyce, Puszcza Karpacka: 10-dniowe warsztaty skill-sha-

ringowe dotyczące budowy leśnych
blokad, wspinaczki i samoorganizacji;
Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrzyczanki – Cuda Wianki”, Dobrzyca:

spektakl feministyczny wystawiony
na deskach wiejskiego amfiteatru;
Koło Gospodyń Wiejskich Sołki, Sołki: szkolenie „Porozumienie bez prze-

mocy” dla członkiń koła i ich rodzin
oraz biblioteczka feministyczno-rozwojowa;

Kolektyw Wilczyce, Puszcza Karpacka

4. edycja

Lato Buntowniczek, Zielona Góra:

„Warsztaty Mocy dla Nastolatek” –
ciałopozytywność, asertywność, pewność siebie;
Nieformalna Grupa Aktywistek Podkarpackich, Radymno: szkolenie dla

członkiń grupy z edukacji seksualnej
i aktywistycznego dobrostanu;
Obiady w Czasach Zarazy, Kraków:

zakup biletów miesięcznych dla kobiet i osób wykluczonych komunikacyjnie;

Stowarzyszenie Niebieskie Serducho, Strzelno

4. edycja

Otwarty Sochaczew – Kultura
Działania, Sochaczew: kampania

antyprzemocowa i warsztaty „Dziewczyńskość = Świadomość” dla dziewczyn;
Pełnoprawna, Warszawa: raport

dotyczący potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami w dostępie do aborcji;
Sensorycznie wrażliwe, Bytom:

kręgi kobiet połączone z warsztatami
(arteterapeutycznymi, pracy z ciałem,
jogą);

Bezpestkowe, Warszawa

4. edycja

Stowarzyszenie na rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Siódemka",
Katowice: warsztaty taneczne, samo-

obrona i spotkania z psychologiem
dla matek osób z niepełnosprawnościami ze spektrum autyzmu i sprzężeniami w stopniu głębokim;
Stowarzyszenie Niebieskie Serducho, Strzelno: cykl warsztatów „Siła

jest Kobietą” - krąg kobiet, samoobrona, taniec, spotkania z psycholożką;
Wiedźmy, Kolsko: warsztaty (psycho-

Koło Gospodyń Wiejskich „Dobrzyczanki – Cuda Wianki”, Dobrzyca

logiczne, motankowe) oraz wystawa
fotografii i własnego rękodzieła
połączona z dyskusją na temat praw
kobiet.

Szybka kasa na pilne potrzeby

15 czerwca ruszyłyśmy z nową inicjatywą w ramach programu grantowego,
czyli Pogotowiem Feministycznym!
Pilne granty FemFundu to prosty
mechanizm, pozwalający ekspresowo
uruchomić pieniądze (maks. 2 400 zł)
na działanie w nowych, nieprzewidzianych okolicznościach. Działa bez
przerwy, przez cały rok, bez określonego harmonogramu. Bo feminizm to
pilna sprawa!

O pilny grant można ubiegać się
w dowolnym momencie. Ten mechanizm wsparcia okazał się bardzo
użyteczny i pozwolił FemFundowi na
bieżąco odpowiadać na aktualne potrzeby. To też duża zmiana w całym
Funduszu, bo do tej pory działałyśmy
wyłącznie zgodnie z zaplanowanym
z góry harmonogramem.
FEMFUND.PL

Szybka kasa na pilne potrzeby

Przez pierwsze sześć miesięcy Pogotowia Feministycznego przyznałyśmy
granty na 11 inicjatyw. Oto niektóre
z nich:
• Akcja zakupu binderów dla osób
transpłciowych i niebinarnych
(Niebinarne ciepło);
• Wynajęcie mieszkania zastępczego
dla aktywistki lokatorskiej walczącej z czyścicielem kamienic (Ruch
Sprawiedliwości Społecznej Pomorze);
• Organizacja pleneru aktywistycznego w obozowisku blokującym
wycinkę w Puszczy Karpackiej (Kolektyw Wilczyce);
• Akcja informacyjna dot. przemocy
seksualnej (tzw. pigułki gwałtu)
w klubach (Kolektyw Chemia);
• Interwencja kryzysowa dla osób
z kolektywu feministycznego;
FEMFUND.PL

• Wsparcie prawne dla aktywistek

z doświadczeniem przemocy;
• Pomoc rzeczowa dla osób uchodźczych z Afganistanu, znajdujących
się w ośrodkach na Lubelszczyźnie
(Stowarzyszenie Dla Ziemi);
• Wsparcie organizacyjne dla osób
działających na granicy polsko-białoruskiej.
Decyzje w sprawie grantów Pogotowia
Feministycznego podejmuje zespół
FemFundu, kierując się założeniami
tego narzędzia wsparcia.

Pomóż nam dotrzeć z informacją
o Pogotowiu do inicjatyw, które mogą
potrzebować tego typu wsparcia.
A może grupa, w której działasz,
niespodziewanie znalazła się w trudnej sytuacji? Szczegółowe informacje
o Pogotowiu dostępne są tu:
femfund.pl/pogotowie

Większy zastrzyk pieniędzy na wzmocnienie

Jesienią 2021 wydarzyło się coś wyjątkowo dla nas ważnego. Przygotowywałyśmy się do tego merytorycznie
od wielu miesięcy, a finansowo chyba od pierwszych dni FemFundu. ;)
Z niemałą tremą, ale też z ogromną
ekscytacją, punktualnie 1 września
odpaliłyśmy Granty Mocy, czyli
możliwość ubiegania się o wsparcie
na solidne wzmocnienie w wysokości 60 000 zł.
Granty Mocy to przyjazna i elastyczna
kasa na podstawowe potrzeby organizacji feministycznych, ich stabilność
i bezpieczeństwo finansowe.
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W 2021 Granty Mocy otrzymały
następujące organizacje:
• Fundacja Trans-Fuzja, działająca
na rzecz osób transpłciowych
(Warszawa);

• Stowarzyszenie Na Rzecz Lesbijek,

• NOMADA Stowarzyszenie na

• Stowarzyszenie Kobietostan,

Rzecz Integracji Społeczeństwa
Wielokulturowego, działające na

rzecz migrantek i migrantów oraz
mniejszości etnicznych, w tym
kobiet ze społeczności romskiej
(Wrocław);
• Stowarzyszenie Dla Ziemi, działające na rzecz uchodźczyń i migrantek (Kamionka);
• Stowarzyszenie Mudita, pracujące
na rzecz matek i opiekunek osób
z niepełnosprawnościami (Kraków,
Warszawa i in.);

Gejów, Osób Biseksualnych, Osób
Transpłciowych Oraz Osób Queer
„Pracownia Różnorodności”

(Toruń);
pracujące z kobietami i osobami
osadzonymi w aresztach (Wrocław
i okolice).

Wsparcie
pozafinansowe
W 2021 kontynuowałyśmy działania
w ramach tzw. wsparcia pozafinansowego, które w miarę możliwości
oferujemy grupom i organizacjom
feministycznym.
W październiku odbyły się warsztaty „Bezpieczeństwo cyfrowe w aktywizmie”, na których dzieliłyśmy się
wiedzą i praktykami dbania o siebie
w sieci. Inną formą wsparcia było
udzielnie osobowości prawnej dwóm
nieformalnym kolektywom feministycznym. To pilotażowe działanie
FemFundu, podjęte w odpowiedzi na
potrzebę instytucjonalnego wsparcia
niezarejestrowanych inicjatyw.
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Jeszcze głośniej
i więcej o feminizmie:
obecność na insta i na ulicy
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Chcemy być
z Wami blisko!
Kasa jest ważna, bo kasa to władza.
Przekierowywanie zasobów do grup
i osób narażonych na dyskryminację
to nasz wkład w naprawianie świata
i zmianę systemu opartego na niesprawiedliwościach. Ale wiadomo, że
nie o pieniądze tylko chodzi! Kasa to
narzędzie, które pomaga nam przekształcać hierarchiczne relacje władzy, ustanowione przez patriarchat,
heteronormę, wyzysk w systemie kapitalistycznym i inne formy opresji.
Idea Funduszu kwestionuje transakcyjne formy relacji: nie chcemy by
kasa definiowała nasze stosunki. Zależy nam na głębokich, autentycznych
relacjach, w których jest miejsce nie
tylko na feministyczną przyjaźń i solidarność, lecz również na różnicę.
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W 2021 roku tworzyłyśmy wirtualne
i realne przestrzenie intersekcjonalnego feminizmu. Wreszcie uruchomiłyśmy konto na Instagramie, gdzie
pozostawałyśmy z Wami w bliskim
kontakcie, ucząc się od siebie nawzajem i współtworząc wiedzę o feminizmie. Dziękujemy, że dołączyłyście
do nas w tej nowej przestrzeni! Wasza
otwartość na nas i nasze treści przerosła najśmielsze oczekiwania. Po kilku miesiącach jest nas tam już ponad
3 800 osób!

Dołącz do nas:

Po pandemicznej przerwie wróciłyśmy do naszej wspaniałej tradycji
spotykania się w realu! W weekend
10–12 września spędziłyśmy wspaniały, słoneczny i bardzo feministyczno-wzmacniający czas pod Warszawą,
w towarzystwie grantobiorczyń MiniGrantów 2021. To była niesamowita dawka wzruszenia, energii i nowej
wiedzy!
17 października wraz z 34 organizacjami i kolektywami walczącymi
o prawa człowieka okazałyśmy solidarność ruchów feministyczno-queerowych z osobami na granicy
– zainicjowałyśmy i współorganizowałyśmy demo „Stop torturom
na granicy!”. Chciałyśmy w ten sposób przekuć bezradność w działanie
i pokazać nasz sprzeciw, oburzenie
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i gniew wobec działań polskich
służb na granicy polsko-białoruskiej.
Dziękujemy Wam za to kolektywne
doświadczenie spontanicznego działania w kryzysie!
Jak co roku przygotowałyśmy także
małą niespodziankę dla osób, które
wspierają FemFund comiesięcznymi wpłatami. Takich osób jest obecnie 210! Trudno wyrazić to uczucie
wzruszenia, spełnienia i mocy, gdy
ma się takie „plecy”! Nasze marzenie to FemFund, który w pełni należy
do Was, czyli w stu procentach polega na wpłatach od osób indywidualnych. Obliczyłyśmy, że FemFund
będzie w pełni niezależny, jeśli grupa
osób wspierających nas comiesięczną wpłatą osiągnie krytyczny punkt
6000.

Pomóż nam spełnić to marzenie
i dołącz do nas już dziś! Rób z nami
FemFund, by feministycznego dobra
wokół nas było coraz więcej.
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FemFund od kuchni
Tego nie byłoby bez Was
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My też rośniemy
w siłę!
Na koniec parę słów o zapleczu
naszego działania w 2021 roku. ;)
Ten rok był przełomowy także jeśli
chodzi o życie wewnętrzne FemFundu.
Po pierwsze, ukonstytuował się
nasz zespół, który składa się obecnie
z ośmiu osób!

Osoby pracujące w Funduszu na co
dzień to:
• Do Bregin (to ona ogarnia codzienną administrację i troszczy się
o bezpieczeństwo FemFundu);
• Anna Deryło (autorka treści w mediach społecznościowych, pozostająca na pierwszym froncie kontaktu
z Wami!);
• Małgorzata Dymowska (w FemFundzie od 2021 roku, członkini
programu grantowego, odpowiedzialna m.in. za MiniGranty 2021);
• Justyna Frydrych (znowu z nami
po urlopie macierzyńskim, współtworzy program grantowy, główna
ogarniaczka Grantów Mocy i członkini Zarządu);

• Małgorzata Leszko (współtwór-

czyni programu grantowego, odpowiedzialna m.in. za Pogotowie
Feministyczne i Trzyletnią współpracę, a także członkini Zarządu);
• Magdalena Pocheć (czuwa nad
tym, by w FemFundzie była kasa na
działania, odpowiada za współpracę
międzynarodową i wspiera program
komunikacji, członkini Zarządu);
• Marta Rawłuszko (koordynuje
różne procesy strategiczne w FemFundzie, rozkminia, bada i ewaluuje
wpływ naszych działań, członkini
Zarządu);
• Mona Szychowiak (nasza specka
od komunikacji i współpracy ze
społecznością darczyń).
W takim składzie wchodzimy
w pełen wyzwań 2022 rok!
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Miniony rok to także czas finalizacji
prac nad strategią Funduszu
Feministycznego. To pierwszy
tak zaawansowany dokument,
który porządkuje nasze myślenie
o kierunkach rozwoju FemFundu,
jego roli w ruchach feministycznych
w Polsce i wizji zmiany, do której
chcemy się dołożyć naszymi
działaniami. Kolektywna praca
nad strategią stymulowała nas
do głębszych rozmyślań na temat
naszych wartości i wizji feminizmu,
a także tego, na ile maja one
odzwierciedlenie w codziennych
praktykach FemFundu. W 2022 roku
czujemy się wreszcie gotowe, by
opowiedzieć Wam o naszej strategii!
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Śledź nasze kanały w mediach
społecznościowych – będziemy

tam informować o efektach naszej
pracy strategicznej!

Nie zapomnij też zapisać się na
Głos FemFundu na dole strony:
femfund.pl. Głos FemFundu to
comiesięczna dawka informacji
od nas, wpadająca wprost do Twojej
skrzynki mailowej.

Zintensyfikowanie naszych
działań oraz poszerzenie zespołu
w mijającym roku było możliwe dzięki
znaczącemu zwiększeniu rocznego
budżetu Funduszu Feministycznego.
W 2021 roku osiągnęłyśmy swój cel,
czyli dopięłyśmy docelowy budżet.
Teraz dążymy do zmiany struktury
naszego budżetu – pragniemy, aby
jak największa cześć przychodów
pochodziła bezpośrednio od osób
takich jak Ty. Wierzymy, że siła
i przyszłość FemFundu leży w naszej
rosnącej społeczności!

FEMFUND.PL

Obecnie polegamy na naszych
wspaniałych organizacjach
partnerskich, które obdarzyły nas
zaufaniem i możliwością działania
zgodnie z naszymi wartościami.
Dziękujemy następujących
instytucjom grantodawczym:
• Sigrid Rausing Trust
• Mama Cash
• Global Fund for Women
• Oak Foundation
• Fenomenal Funds
• Open Society Foundations
• Open Society Foundations in Europe
• Global Fund for Community
Foundations
• Solidarity Fund
• Guerilla Foundation
• filia die frauenstiftung.

Jest nam też super miło, że do
FemFundu dorzucają się instytucje
komercyjne. Dziękujemy firmie
Balagan za kolejny rok wsparcia ,
a także firmie Many Mornings
za współpracę przy corocznym
upominku dla społeczności darczyń
FemFundu.

Z Wami
wszystko
jest możliwe!

Dołącz
do nas!
FEMFUND.PL

Zmieniamy świat, by każda z nas mogła
decydować o sobie, była bezpieczna i wolna.
Rób z nami feministyczne dobro i ustaw
comiesięczną wpłatę już dziś!
Możesz to zrobić na dwa sposoby:
• Przez system PayU na naszej stronie:
femfund.pl/wsparcie
• Przelewem bankowym na nasze konto:
79 9011 0005 3030 0080 2000 0018
Vistula Bank | tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

A jeśli chcesz podzielić się swoim pomysłem
na dalszy rozwój Funduszu, daj nam znać na:
kontakt@femfund.pl.

Twoje pieniądze to jeszcze więcej feminizmu!
tekst: Magdalena Pocheć we współpracy z Małgorzatą Dymowską i Małgorzatą Leszko
zdjęcia: Agata Kubis i Emilia Oksentowicz / .kolektyw oraz Radek Wojnar
oraz zbiory własne FemFundu i Grantobiorczyń
korekta: Małgorzata Leszko
projekt graficzny i skład: Marianna Wybieralska

