POGOTOWIE FEMINISTYCZNE – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE
Pogotowie Feministyczne wspiera pilne feministyczne działania i interwencje, które nie mogą
czekać. Jeśli potrzebujecie szybkiego zastrzyku pieniędzy na aktywizm w związku z nową,
niespodziewaną sytuacją, zapraszamy Was do wypełnienia krótkiego formularza.
Osoba kontaktowa w sprawie wniosku
Imię i nazwisko:
Email:
Telefon:
Email grupy/organizacji (inny niż osoby kontaktowej):
Nazwa grupy lub organizacji:
Miejscowość:
1. Dlaczego chcecie podjąć działanie właśnie teraz?
Pogotowie Feministyczne wspiera działania, które wynikają z nowych, nagłych sytuacji oraz
wymagają szybkiej reakcji, by doprowadzić do feministycznej zmiany.
Opiszcie sytuację lub potrzebę, na którą chcecie odpowiedzieć. Co się dzieje?
Na ile ta sytuacja jest dla Was nowa/ niespodziewana?
Dlaczego to działanie nie może czekać? Dlaczego to ważne, żeby odbyło się pilnie, właśnie teraz?
Maks. 150 słów

2. Co chcecie zrobić?
Na czym polega Wasze działanie? Do kogo je kierujecie, kiedy i gdzie się odbędzie?
Co się zmieni, jeśli uda Wam się zrealizować to działanie?
Co może się stać, jeśli działanie nie odbędzie się w tym momencie?
Maks. 150 słów

3. Kim jesteście?
Kto tworzy Waszą grupę?
Czym się zajmujecie?
W jakim sensie czujecie się częścią ruchu feministycznego?
Maks. 150 słów

4. Kwota, o którą wnioskujecie: ______, __ zł (maks. 3000 zł)
5. Osoby polecające [pole nieobowiązkowe]
Jeśli współpracujecie z innymi organizacjami, kolektywami i osobami, które angażują się w aktywizm
feministyczny, zachęcamy do wpisania ich poniżej jako osób polecających. Możliwe, że odezwiemy się
do nich w razie pytań dotyczących Waszej grupy. Możecie podać maks. 2 osoby/grupy.
Imię i nazwisko osoby do kontaktu:
Nazwa grupy /organizacji (jeśli dotyczy):
Nr tel.:
Zachęcamy, by uprzedzić osoby, że chcecie je wskazać we wniosku - być może będziemy się z nimi
skontaktować. Podane w tym punkcie dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu) usuniemy po
rozpatrzeniu wniosku.
Strona 2: METRYCZKA
Poniżej znajduje się kilka pytań, które służą celom statystycznym. Zależy nam, żeby wiedzieć, jakie
osoby i grupy ubiegają się o wsparcie Funduszu. Pomaga nam to lepiej, bardziej strategicznie działać.
Te informacje nie wpływają na ocenę Waszego wniosku. Przechowujemy je w postaci
zanonimizowanej, w oderwaniu od informacji o Was i Waszej grupie.

1. Województwo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

woj. dolnośląskie
woj. kujawsko-pomorskie
woj. lubelskie
woj. lubuskie
woj. łódzkie
woj. małopolskie
woj. mazowieckie
woj. opolskie
woj. podkarpackie
woj. podlaskie
woj. pomorskie
woj. śląskie
woj. świętokrzyskie
woj. warmińsko-mazurskie
woj. wielkopolskie
woj. zachodniopomorskie

2. Jak duża jest miejscowość, w której siedzibę ma Wasza grupa/organizacja?
1)
2)
3)
4)

Wieś
Miejscowość do 50 tysięcy mieszkanek/mieszkańców
Od 50 001 mieszkanek/mieszkańców do 200 000
Od 200 001 mieszkanek/mieszkańców do 450 000

5) Powyżej 450 001 mieszkanek/mieszkańców (bez Warszawy)
6) Warszawa

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

4. Jak długo działacie jako organizacja/grupa?
1)
2)
3)
4)
5)

Mniej niż rok
Od 1 roku do 2 lat
Od 2 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Ponad 10 lat

5. Czy już jako grupa/organizacja ubiegałyście się kiedykolwiek o wsparcie Funduszu
Feministycznego?

1) Tak
2) Nie

6. Jaki jest roczny budżet, którym dysponuje Wasza grupa/organizacja (podajcie dane np. za
ostatni rok)?

1)
2)
3)
4)
5)
6)

0,00 zł
1 – 10 000 zł
10 001 zł – 50 000 zł
50 001 zł – 100 000 zł
100 001 zł – 200 000 zł
Powyżej 200 000 zł

7. Jakie osoby przede wszystkim tworzą Waszą grupę? Proszę zaznaczcie od 1 do
maksymalnie 2 właściwych odpowiedzi.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Kobiety/osoby z różnym stopniem sprawności
Kobiety/osoby nieheteronormatywne oraz transpłaciowe
Kobiety/osoby wywodzących się z mniejszości etnicznych i/lub religijnych
Uchodźczynie/migrantki
Nastolatki i/lub kobiety/osoby do 30. roku życia (w tym studentki)
Seniorki
Kobiety/osoby o niskim statusie materialnym i/lub zmagające się z problemem biedy
Matki
Kobiety/osoby zainteresowane sportem
Feministki, lokalne liderki i działaczki
Kobiety/osoby mieszkające na wsi
Kobiety/osoby z doświadczeniem choroby/ problemów zdrowotnych
Pracownice, kobiety/osoby z konkretnej grupy zawodowej
Kobiet/osoby doświadczające przemocy
Inne, jakie?

8. Do jakiego obszaru tematycznego zaliczacie działania opisane w Waszym wniosku?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Prawa kobiet i dziewczynek - ogólnie
Prawa kobiet, dziewczynek i osób narażonych na dyskryminację wielokrotną
Prawa pracownicze
Antymilitaryzm
Sprawiedliwość reprodukcyjna, w tym edukacja seksualna i/lub macierzyństwo
Antykapitalizm, alterkapitalizm, sprawiedliwość społeczna
Praca seksualna
Bezpieczeństwo osób zaangażowanych w aktywizm na rzecz kobiet i osób LBTQ
Zwalczanie przemocy ze względu na płeć, w tym przemocy seksualnej
Podważanie norm genderowych i stereotypów płci
Zrównoważony rozwój i sprawiedliwość klimatyczna
Dbanie o dobrostan i zrównoważony aktywizm
Inny, jaki?

9. W jaki sposób Wasza grupa/organizacja dowiedziała się o Pogotowiu Feministycznym?
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Brałyśmy / braliśmy wcześniej udział w konkursie na minigranty FemFundu
Facebook – strona FemFundu, posty znajomych, posty na grupach itp.
Instagram – profil FemFundu, posty osób, które śledzimy itp.
Poprzez znajomych – ktoś mi o tym powiedział/napisała osobiście itp.
Spotkanie wirtualne na temat pilnych grantów z Funduszem Feministycznym
Strona internetowa innych organizacji pozarządowych, instytucji
Inne, jakie?

