Protokół z III posiedzenia Rady Kobiet przy Prezydencie Miasta Słupska
Data: 17 stycznia 2017 r., godz. 16.30
Miejsce: Centrum Inicjatyw Obywatelskich

Ustalenia:
1. Kontakt z Wrocławską Radą Kobiet (Marta Makuch po informacji od
Małgorzaty Lenart)
2. One Bilion Rising
- akcja odbywa się 14 lutego br.o godz.15.30 pod słupskim ratuszem
- Rada Kobiet udziela matronatu akcji
- informacja na www.slupsk.pl oraz fb miasta 9Iwona Chrapkowska-Wielgomas)
3. III Słupski Kongres Kobiet – Potencjał Kobiet – 18 marca br.
- Rada udziela matronatu Kongresowi
- pomoc w pozyskaniu środków na Kongres – przygotowanie oferty dla sponsorów
(Danuta Wawrowska), przygotowanie oferty w trybie pozakonkursowym 19 a
(Marta Makuch), rozesłanie oferty dla sponsorów do słupskich firm (Iwona
Chrapkowska-Wielgomas), gadżety do giftbagów – wszelkie pomysły i wsparcie
kierować do Danuty Wawrowskiej, gadżety miejskie – sprawdzić ile kompletów
Miasto może przekazać (Iwona Chrapkowska-Wielgomas).
4. Before z Magdaleną Środą – 11 marca br, spotkanie (wstępnie w
Herbaciarni) zapowiadające Kongres z Radą Kobiet.
5. Konferencja „Edukacja równościowa. Wyzwania – potrzeby – możliwości”
– 24-25 kwietnia br.
- matronat Rady Kobiet
- kwestia do przemyślenia – uczestnictwo Rady/w jakiej formie?
6. Badanie sytuacji kobiet w Słupsku
- do końca lutego powstaje metodologia i narzędzia badania, do tego czasu,
bezpośrednio do Justyny Ratkowskiej-Pasikowskiej można zgłaszać uwagi,
sugestie itp.
- założenie jest takie, że raport z badania powstanie do końca wakacji
7. Karta równości kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym
- wprowadzenie Karty w Słupsku jest jednym z głównych celów Rady
- wszystkie raporty, badania, diagnozy muszą wynikać/być spójne z zapisami
Karty (żeby można je było wykorzystać jako argumenty przy procesowaniu
przyjęcia karty)
8. Promocja posiedzeń Rady
- posiedzenia Rady są otwarte, kalendarz/harmonogram zostanie upubliczniony
- możemy zastanowić się nad dyżurem Rady – np. 30 min. przed każdym
posiedzeniem
9. Cykl wykładów – zdrowie seksualne kobiet – 10 przykazań
- pierwszy wykład „Wyrażaj swoje potrzeby” i inauguracja cyklu - 8 marca
(miejsce do ustalenia, wykładowcy z AP)
- matronat Rady Kobiet
10.
Kalendarz spotkań na 2017 rok (Marta Makuch) – kalendarz zostanie
rozesłany do członkiń do zaakceptowania
11.
Informacja prasowa o RK (Marta Makuch)
12.
Logotyp Rady (Marta Makuch rozezna temat, kto może nam taki
logotyp przygotować ) – propozycja, żeby nawiązywał do piktogramów, które
ma miasto (znak umieszczony w kształcie herbu)
13.
Kolejne spotkanie: 21 lutego godz.16.30, CIO
Opracowanie: Iwona Chrapkowska-Wielgomas

