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 Зголоси свою ідею на феміністську дію!  

Просимо вас — відповість собі на запитання, які ставлені нижче, перед тим, як початиме писати заяву. 
Якщо відповідь на всі чотири запитання - “так”, ми запрошуємо вас далі! 

 
● Чи Ваші дії скеровані на захист прав жінок і/або прав небінарних, трансґендерних, 

інтерґендерних та квір осіб (не цисґендерних чоловіків)? 
● Чи Вашу групу або організацію ведуть жінки і-або небінарні, трансґендерні, інтерґендерні та 

квір особи? (це означає, що не цисґендегно чоловічі особи є більшістю в управлінні або в іншому 
органі прийняття рішень та реально піднімають рішення у грипі або організації?  

● Чи ви як грипа або організація почуваєтеся зв’язані з феменістським рухом?  
● Чи Ваші дії відповідають на нужди жінок і/або небінарних, трансґендерних, інтерґендерних та 

квір осіб, які живуть у Польщі? 

ЗАЯВА НА МІНІГРАНТ 

Контактна особа з приводу заяви: 

Ім’я та прізвище: 

Мейл: 

Номер телефону: 

Мейл групи/організації (інший ніж контактної особи): 

Ми нагадуємо, що подальшу частину заяви читатимуть інші групи, які зголосять свої ідеї і перейдуть у ІІ 
етап. Звернуть увагу на те, які свої дані ви подаєте. Ми заохочуємо вас до того, щоб ви давали конкретні 
відповіді на допоміжні запитання та до того, щоб ви писали простою мовою — це полегшить розуміння 
вашої ідеї особам, які читатимуть заяву. Якщо це можливо, уникайте спеціалістських термінів. Ми також  
просимо не вживати емотиконів (на жаль!) — вони спричиняють проблеми у системі прийняття заяв.  

a. Назва організації або групи: 

b. Місцевість: 

c. Пошта:  

1. Хто Ви? 

Хто ви? Скільки осіб у вашій групі/організації? Як і чому ваша група/організація постала? Чим Ви 
займаєтеся? Хто і яким чином піднімає рішення? У якому ступені ви вважаєте себе 
групою/організацією, яка репрезентує особи, загрожені дискримінацією, маргіналізацією і/або 
насильством? З якими феміністськими темами і цінностями ви ідентифікуєтеся? 

Макс. 350 слів 

2. Що ви хочете зробити у рамках МініГранту? 

Що хочете зробити? Коли і де ви хочете це здійснити? Для кого — для якої групи прямуєте свої дії? Як 
ви доберетеся до них? Звідки ви знаєте, які потреби у цих осіб? Скільки осіб (більш-менш) стане 
бенефіціентами ваших дій?  

Макс. 350 слів 
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3. З якого приводу ви хочете це зробити? 

Яка ваша мета - що хочете змінити, чого досягти завдяки вашим діям? Чоми ви звертаєтеся з 
заявою на це саме до Феміністського фонду? 

Макс. 300 слів 

4. Як ви хочете розподілити гроші з МініГранту? Назвіть плановані витрати у списку. Сума 
гранту це 5300 зл (може бути менше). 

Назва витрати Сума 

нп. оренда залу 500.00  

  

  

  

Разом  

5. Чи хочете щось ще написати про свою організацію/групу або про свої дії? 

Макс. 100 слів 

 

Дякуємо за заповнення заяви і за те, що ви зацікавлені Феміністським фондом! 

 

Інформація про обробку персональних даних 

Складення заяви означає твою згоду на Правила участі у 6-му наборі на МініГранти та пріоритети 
Феміністського фонду. 

Адміністратором Твоїх персональних даних є Феміністичний Фонд – Fundusz Feministyczny (ul. Wspólna 
61/102, 00-687 Warszawa), якого представниками є члени адміністрації, контакт: kontakt@femfund.pl 

Ваші дані будуть оброблятися з метою реалізації програм Фонду: грантового конкурсу (збір та аналіз 
заявок, вибір заяв для фінансування, оцінювання), організація едукаційних зустрічей активістів та 
зустрічей для підтримки; також з метою контакту, звіту та архівізації. Правова основа для обробки 
даних – ст. 6 п. 1 буква b, f. (GDPR) (Загальний регламент про захист даних), тобто законний інтерес 
адміністратора, виконання договору між сторонами, а також ст. 9 п. 2 буква d (GDPS), тобто обробка 
здійснюється в рамках дозволеної діяльності, яка здійснюється з відповідними гарантіями фондом, 
асоціацією чи іншою некомерційною організацією з політичними, ідеологічними, релігійними чи 
профспілковими цілями, за умови, що обробка стосується лише членів або колишніх членів цієї 
організації або осіб, які регулярно обслуговують її у зв’язку з її цілями, і що персональні дані не 
розголошуються за межами цієї організації без згоди суб’єктів даних.  

Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для того, щоб взяти участь у події або у 
грантовому конкурсі. 

https://femfund.pl/wp-content/uploads/правила-пріоритети-мінігранти-2023.docx
https://femfund.pl/wp-content/uploads/правила-пріоритети-мінігранти-2023.docx
mailto:kontakt@femfund.pl
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Надані Вами персональні дані обровлятимуться протягом 5 років, рахованих від закінченя року, у 
котрому відбулася подія або грантовий конкурс. 

Ви маєте право: 

• на доступ до своїх персональних даних, отримання їхньої копії, їх виправлення, усунення або 
обмеження обробки. 

• на внесення протесту щодо подальшої обробки, якщо не хочете, щоб ми обробляли Ваші дані у 
контактних цілях та зберігання в архіві на основі законного інтересу. 

• подати скаргу в наглядовий орган, який займається захистом персональних даних – до Голови 
Уряду захисту персональних даних, якщо у Вас будуть сумніви щодо обробки Ваших даних. 

У процесі обробки Ваших персональних даних не приймаються автоматизовані рішення та не 
застосовується профілювання.  

Персональні дані не надсилатимуться за межі Європейського економічного простору або до 
міжнародних організацій. 

Більше на тему політики приватності Ви знайдете на сайті femfund.pl/polityka-prywatnosci/ 

Я хочу отримувати важливу інформацію від Феміністського фонду, у цьому в темі 
фандрайзингу, і я згодна з Постановою щодо контактних списків. 

Твої персональні дані оброблятиме Феміністичний фонд – Fundusz Feministyczny, згідно з Загальним 
регламентом про захист даних (GDPR) з 27 квітня 2016 р. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) з метою 
розповсюдження відомостей про поточну діяльність Фонду. Докладнішу інформацію про захист 
особових даних ти знайдеш на нашому сайті - про політику приватності. Надання персональних даних 
є добровільним, але необхідним для замовлення пересилки відомостей. 

☐ Так 
☐ Ні 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Досьє 
 

Тут кілька запитів, які ми збираємо, щоб дізнатися, хто користується діями ФемФонду. Ця інформація 
не враховується до оцінки вашої заяви і не буде уявлена іншим групом, які склали заяви на 
МініГранти. Ми зберігаємо її виключно для статистичних цілей. 
 
1. Воєводство: 
☐ Нижньосілезьке 
☐ Куявсько-Поморське 
☐ Люблінське 
☐ Любуське 
☐ Лодзинське 
☐ Малопольське 
☐ Мазовецьке 
☐ Опольське 
☐ Підкарпатське 
☐ Підляське 
☐ Поморське 
☐ Сілезьке 
☐ Свентокшиське 
☐ Вармінсько-Мазурське 

https://femfund.pl/polityka-prywatnosci/
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☐ Великопольське 
☐ Західнопоморське 

 
2. Яка великість місцевості, у якій знаходиться ваша група/організація? 
☐ Село 
☐ Місцевість до 50 тисяч жителів 
☐ Від 50 001 жителів до 200 000 жителів 
☐ Від 200 001 жителів до 450 000 жителів 
☐ Більше 450 001 жителів (крім Варшави) 
☐ Варшава 
 
3. Якого виду організацією/групою ви є? 
☐ Громадська організація 
☐ Неформальна група/колектив (мін. 3 особи) 
 
4. Як довго ви дієте як організація/група? 
☐ Коротше року 
☐ Від 1 року до 2 
☐ Від 2 до 5 років 
☐ Від 5 до 10 років 
☐ Довше 10 років 
 
5. Чи набір заяв на МініГранти був приводом повстання вашої групи/організації? 
☐ Так 
☐ Ні 
 
6. Чи ии як група/організація вже колись зверталися за підтримкою до Феміністського 
фонду? 
☐ Так 
☐ Ні 
 
7. Як ви можете описати досвід вашої групи/організації у придбанні фінансових засобів на 
ваші дії? 
☐ дуже маленький 
☐ невеликий 
☐ середній 
☐ великий 
☐ дуже великий 

 
8. Який річний бюджет, яким володіє ваша група/організація (наприклад за останній рік)? 
☐ 0,00 зл 
☐ 1 – 10 000 зл 
☐ 10 001 зл – 50 000 зл 
☐ 50 001 зл – 100 000 зл 
☐ 100 001 зл – 200 000 зл 
☐ Більше 200 000 зл 
 
9. Які особи – передусім – у вашій групі? Зазначте будь ласка 1, максимально 2 
відповіді. 
☐  Жінки/особи з обмеженими можливостями 
☐  Жінки/особи негетеронормативні та інтерґендерні, трансґендерні і небінарні 
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☐ Жінки/особи родом з етнічних і/або релігійних меншостей 
☐ Біженці/мігрантки 
☐ Підлітки і/або жінки/особи віком до 30 років (у цьому числі студентки) 
☐ Жінки 60+ 
☐ Жінки/особи з низьким матеріальним статусом і/або жінки/особи з іншими економічними та 
соціальними проблемами 
☐ Матері 
☐ Жінки/особи зацікавлені спортом 
☐ Феміністки, локальні активістки 
☐ Жінки/особи, які живуть у селі 
☐ Жінки/особи з досвідом тяжкого захворювання/ проблем зі здоров’ям 
☐ Працюючі жінки/особи конкретної професії 
☐ Жінки/особи які страждають від насилства 
☐ Інші, які? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Які особи – перед усім — будуть користуватися вашими діями та ідеями, які описані у вашій 
заяві на МініГрант? Зазначте будь ласка 1, максимально 2 відповіді. 
☐ Жінки/особи з обмеженими можливостями 
☐ Жінки/особи негетеронормативні та інтерґендерні, трансґендерні і небінарні 
☐ Жінки/особи родом з етнічних і/або релігійних меншостей 
☐ Біженці/мігрантки 
☐ Підлітки і/або жінки/особи віком до 30 років (у цьому числі студентки) 
☐ Жінки 60+ 
☐ Жінки/особи з низьким матеріальним статусом і/або жінки/особи з іншими економічними та 
соціальними проблемами 
☐ Матері 
☐ Жінки/особи зацікавлені спортом 
☐ Феміністки, локальні активістки 
☐ Жінки/особи, які живуть у селі 
☐ Жінки/особи з досвідом тяжкого захворювання/ проблем зі здоров’ям 
☐ Працюючі жінки/особи конкретної професії 
☐ Жінки/особи які страждають від насилства 
☐ Інші, які? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Звідки родом — передусім — будуть особи, які візьмуть участь у ваших діях - 
скористатимуть з вашої ідеї, яку ви описали у заяві на МініГрант?  
☐ з сіль і маленьких місцевостей (до 50 тисяч жителів) 
☐ з менших міст (від 50 001 жителів до 200 000 жителів) 
☐ великих міст (більше 200 000 жителів) 
☐ дуже різних середовищ 
☐ важко сказати 

12. До якої тематичної сфери ви врахуєте описані у вашій заяві дії? Зазначте будь ласка 1, 
максимально 2 відповіді. 

☐ Права жінок і дівчат - загально 
☐ Права жінок, дівчат і осіб, які загрожені багаторазовою дискримінацією 
☐ Трудові права 
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☐ Антимілітаризм 
☐ Репродуктивна справедливість, у цьому сексуальна едукація і/або материнство 
☐ Антикапіталізм, альтер капіталізм, соціальна справедливість 
☐ Сексуальні послуги 
☐ Безпека осіб - активістів для жінок та осіб ЛҐБТ+ 
☐ Боротьба з насильством з огляду на стать, у цьому з сексуальним насильством 
☐ Заперечення гендерних стандартів і статевих стереотипів 
☐ Сталий розвиток і кліматична справедливість 
☐ Піклування про своє здоров'я і стійкий активізм 
☐ Інша, яка?  

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Якого виду дії передусім передбачені у вашій заяві на МініГрант? Зазначте будь ласка 1, 
максимально 2 відповіді. 

☐ Безпосередня підтримка, свободний доступ до медичних/ юридичних послуг тощо 
☐ Спорт 
☐ Відпочинок, релакс, відпочинкові табори 
☐ Мережування, зустрічі, конференції 
☐ Едукація, ворк-шопи, навчання 
☐ Мистецтво, артистичні проекти, фестивалі 
☐ Дослідження, створення і збір знання, університецькі проекти 
☐ Розповсюдження інформації, побудова свідомості, оприлюднення публікацій, знімання фільмів, 
реалізація кампанії тощо 
☐ Вуличний активізм, безпосередні дії у публічному просторі 
☐ Інші, які? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

 

 


