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Program służy wspieraniu polskich organizacji, inicjatyw i grup kobiecych w celu wzmocnienia ich 
potencjału, stabilności i umożliwienia im odgrywania aktywnej roli w demokratycznym społeczeństwie. 
Program jest finansowany ze środków uzyskanych z Fundacji Forda (USA) i Fundacji im. Stefana 
Batorego, a realizowany jest w formie otwartych konkursów na dofinansowanie projektów. 
Ogłoszony w 2006 roku, 2-etapowy konkurs, finansowany jest wyłącznie ze środków pochodzących z 
Fundacji Forda, a jego głównym zadaniem jest udzielenie instytucjonalnego wsparcia dla organizacji i 
grup kobiecych w Polsce w celu wzmocnienia ich aktywności i skuteczności działania
Pojedyncze organizacje mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 15 tys. złotych, a koalicja lub sieć 
kilku organizacji realizujących wspólny projekt, może się ubiegać o dotację w wysokości  do  30  tys. 
złotych.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje:

1)organizacje kobiece, aktywne w promowaniu udziału kobiet w życiu społeczno-politycznym i w 
przeciwdziałaniu dyskryminacji kobiet, posiadające osobowość prawną;

2)kobiece grupy nieformalne, zaangażowane i aktywne w promowaniu udziału kobiet w życiu 
społeczno-politycznym i w przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet;

3)inne organizacje pozarządowe,  które chcą realizować projekty na rzecz  kobiet.
W przypadku grup nieformalnych konieczne będzie znalezienie organizacji, która udzieli osobowości 
prawnej i zapewni obsługę administracyjno-księgową. Warunkiem przekazania dotacji będzie pisemne 
porozumienie zawarte między grupą nieformalną, a organizacją. Nie wyklucza to organizacji 
udzielającej swej osobowości prawnej z możliwości ubiegania się o dotację. 

W przypadku organizacji posiadającej oddziały, istnieje 
możliwość ubiegania się oddziałów o dotację, pod 
warunkiem, że w złożonym wniosku zostanie 
udokumentowane, iż dotacja posłuży w całości 
wzmocnieniu oddziału i będzie przeznaczona na projekt 
realizowany lokalnie przez ten oddział.
Konkurs w 2006 roku jest 2-etapowy 
W I etapie dotacje będę przeznaczone na wsparcie 
instytucjonalne zmierzające do:
- wzmacniania potencjału i stabilności, przede 

wszystkim nowych, tworzących się grup kobiecych i 
organizacji oraz małych organizacji zagrożonych utratą 
możliwości działania;

- przygotowania i realizacji kampanii “16 dni 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”. 

W II etapie dotacje będą przeznaczone na realizację 
projektów dotyczących:
- przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji wobec 



kobiet;
- promowania równych praw i szans kobiet należących do grup szczególnie narażonych na 

dyskryminację i wykluczenie, w tym lesbijek;
- pozytywnych zmian prawnej sytuacji kobiet w Polsce;
- promowania udziału kobiet w życiu politycznym i społecznym;
- promowania niezależności ekonomicznej kobiet;
- promowania prawa kobiet do zdrowia;
- promowania dostępu kobiet do najnowszych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.
Projekt może być realizowany w różnych formach, m.in. poprzez realizację szkoleń, konferencji, 
warsztatów, poradnictwo, tworzenie grup wsparcia, publikacje, zakup sprzętu, projekty kulturalne.
Czas realizacji projektów: 3 miesiące.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnych terminach:
- na  I  etap  konkursu:  do 20 lipca 2006 r.
- na  II  etap  konkursu:  do 30 listopada 2006 r.

na adres:
Fundacja OŚKa, 00-672 Warszawa, ul. Piękna 66a/11 z dopiskiem: “Fundusz dla Kobiet”
Wnioski należy przygotować według formularza dostępnego na stronie internetowej: www.oska.org.pl
Więcej szczegółów na temat konkursu znajdziecie Państwo:
tel./faks: (0- 22) 622 78 02, 0604 639 379
e-mail: oska@oska.org.pl


