Iławska Rada Kobiet: działamy pomimo sprzeciwu wojewody.
Najbliższa aktywność - już w tę niedzielę
data aktualizacji: 2019.06.28

Mimo iż wojewoda zakwestionował tryb powołania iławskiej Rady Kobiet, o czym
informowaliśmy tutaj, ta nie zamierza rezygnować z zaplanowanych działań. Rady Kobiet w
innych miastach zostały powołane w analogiczny sposób i nie było to podważane uważa Małgorzata Ilkiewicz, wiceprzewodnicząca Rady Kobiet w Iławie.
O jakich zatem zaplanowanych działaniach mowa?
- W pierwszej połowie lipca dojdzie do spotkań z przedstawicielkami
„Stowarzyszenia Kobieta na Plus” prowadzącego Warmińsko-Mazurskie Centrum
Praw Kobiet, którego misją, od 12 lat, jest tworzenie warunków do
wszechstronnego rozwoju kobiet i ich rodzin, a także nawiązanie współpracy z
Centrum Praw Kobiet z Warszawy, gdzie również realizowanych jest wiele
projektów mających na celu poprawę sytuacji osobistej i zawodowej kobiet w
różnych grupach wiekowych - podaje Małgorzata Ilkiewicz. - Natomiast już w
najbliższą niedzielę, tj. 30 czerwca w godz. 9:00 – 15:00 zapraszamy do

odwiedzenia trzech stref przygotowanych z myślą o kobietach.
Jak podaje Rada Kobiet, będą to następujące strefy - wszystkie dostępne w okolicach iławskiego
amfiteatru.

Strefa „Wsparcie i rozwój”, gdzie będzie można zasięgnąć informacji na temat praw kobiet oraz
wsparcia w sytuacjach kryzysowych, jak również umówić się na doradztwo finansowo-podatkowe
związane z uruchamianiem lub prowadzeniem działalności gospodarczej, czy też zapoznać się z
poradnikami dotyczącymi spraw wychowania i wspierania rozwoju dziecka.
Strefa „Ekologiczny styl życia”, w której można dowiedzieć się, jak zwykłymi, codziennymi nawykami
możemy wspierać ochronę środowiska i żyć w większej zgodzie z naturą.
Strefa „Relaks i uroda”. Na tym stoisku będzie można zasięgnąć informacji, w jaki sposób
prawidłowo pielęgnować skórę, na co zwracać uwagę przy zakupie kosmetyków i środków
pielęgnacyjnych. Poruszone zostaną kwestie wpływu poszczególnych substancji chemicznych
stosowanych w kosmetykach na nasze zdrowie. Udzielane będą profesjonalne konsultacje fryzjerskie.
Chętne panie będą mogły skorzystać z wegańskiego makijażu, relaksacyjnego i ujędrniającego ciało
masażu, a także zadbać o swoje włosy.

Podczas tej imprezy będą też przeprowadzane anonimowe ankiety badające kobiece potrzeby
związane z ich rozwojem, relacjami z najbliższymi, a także ich realizowaniem się w przestrzeni
społecznej.
- Analiza tych danych przyczyni się do ukierunkowania dalszych działań Rady,
ale i innych organizacji, którym zależy na niesieniu wszelkiego wsparcia
kobietom - mówi wiceprzewodnicząca iławskiej Rady Kobiet. - Dla najmłodszych
iławian towarzyszących swoim mamom, babciom i ciociom przygotowałyśmy
specjalne stoisko z atrakcyjnymi łamigłówkami i zabawami.
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