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IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI 

 
 
                                                                                                                       

Red. 
br. 

DATUM I 
MJESTO 

ODRŽAVANJA 

 
A K T I V N O S T 

 
PARTNERI 

1. 13. veljače 2015. 
Krapina 

- održana 7. sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
- raspravljalo se o provođenju planiranih aktivnosti tijekom godine 
 

 

2. 9. ožujka 2015. 
Zabok 

- povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 8. ožujka, organizirana 
tribina „Radna prava u udrugama“ 

Savjet za razvoj civilnog društva 
KZŽ, Program JAKO Mreže 
udruga Zagor 

3. 27. ožujka 2015. 
Krapina 

- održana 8. tematska sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova sa do tada oformljenim općinskim i gradskim povjerenstvima 
- raspravljalo se o mogućnostima zajedničke suradnje u provedbi mjera 
Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost 
spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske 
županije 
 

Općinska i gradska povjerenstva 
za ravnopravnost spolova 

4. 8. svibnja 2015. 
Krapina 

-održana tribina „Mladi na tržištu rada“ (u sklopu projekta „Za rad spremne“) - Hrvatski zavod za zapošljavanje, 
CESI, Mreža udruga Zagor, 
Savjet mladih KZŽ 

5. 14. svibnja 2015. 
Zabok 

- povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i 
transfobije 17. svibnja, organizirana je projekcija dokumentarnog filma „Još 
jednom“ 
 

Građanska organizacija za kulturu 
„Gokul“ i autori/ce filma 

6. 29. svibnja 2015. 
Split 

- sudjelovanje predstavnice KZŽ na VII. Koordinaciji županijskih povjerenstava 
za ravnopravnost spolova 
 

Vladin Ured za ravnopravnost 
spolova 
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7. 12. lipnja 2015. 
Krapina 

- održana 9. sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
raspravljalo se o izvješću i zaključcima VII. Koordinacije županijskih 
povjerenstava za ravnopravnost spolova i planiranim aktivnostima do kraja 
godine 
 

 

8. 11. rujna 2015. 
Krapina 

 

- održana 10. sjednica Županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
raspravljalo se o daljnjim aktivnostima i o realizaciji predstojećeg WONET 
projekta   - Women's nerwork for Future of Europe u kojem će sudjelovati i 
predstavnice Krapinsko-zagorske županije 
 

 

9. 16. rujna 2015. 
Krapina 

-na inicijativu Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, Županijska 
skupština na 15. sjednici donijela je Zaključak o prihvaćanju Europske povelje o 
ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini 
 

 

10. 22. rujna 2015.  
Krapinske 

Toplice 

- povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 22. 
rujna, održan je Okrugli stol «Provođenje Protokola o postupanju u slučaju 
nasilja u obitelji za 2015. godinu» 
 
 

- Policijska uprava Krapinsko-
zagorska, Centri za socijalnu skrb, 
Općinski sudovi, Zdravstvene 
ustanove, Osnovne i srednje 
škole, SOS telefon za žene žrtve 
nasilja KZŽ 

11. 26. rujna 2015. 
Bedekovčina 

-sudjelovanje u organizaciji 2. izložbenog sajma Obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstva i udruga s područja općine Bedekovčina 

- Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova općine Bedekovčina, 
Manjinska ženska udruga 
„Terem“ 

12. 22. – 25. 
listopada 2015. 

Beograd 

-sudjelovanje Željke Topfer, predstavnice KZŽ u prvom ciklusu projekta 
WONET „Žene i obrazovanje“ 

 

13. 23. studeni 2015. 
Zabok 

-sudjelovanje na otvorenju izložbe Gender Equality Now – prikaz postera autora 
diljem svijeta posvećenih svim oblicima ravnopravnosti, pa tako i rodnoj 
ravnopravnosti 
 

-Gradska galerija Zabok 
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14. 25. studeni 2015. 
Zabok 

-povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 
25. studenog, organiziran je okrugli stol „Rodno uvjetovano nasilje na 
Internetu“ 

- Hollaback Hrvatska, Podružnica 
obiteljskog centra KZŽ, 
Povjerenstvo za ravnopravnost 
spolova Grada Zaboka 

15. 2. prosinca 2015. 
Krapina 

-održana je 11. tematska sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. 
prosinca „Položaj žena s invaliditetom u Krapinsko-zagorskoj županiji“ 

- Udruga distrofičara Krapina, 
udruge osoba s invaliditetom na 
području KZŽ, Savjet mladih 
KZŽ, Povjerenstvo za osobe s 
invaliditetom KZŽ 

16. 3. – 6. prosinca 
2015. 
Italija 

 

-sudjelovanje Karoline Hostić i Petre Vdović, predstavnica KZŽ u drugom 
ciklusu projekta WONET „Žene, politička participacija i mediji“ 

 

17. tijekom godine -suradnja i sudjelovanje u provođenju projekta SOS telefon – Savjetovalište za 
žene žrtve nasilja na području KZŽ – okrugli stolovi, javne tribine, edukativne i 
promidžbene aktivnosti 
 

CESI, Zagreb 

18. tijekom godine - sudjelovanje predstavnica KZŽ i Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova u prigodnim programima sredstava za javno priopćavanje posvećenima 
osnaživanju i unapređenju problematike rodne ravnopravnosti, uključivanje na 
društvene mreže i druge oblike medijske komunikacije 
 

- sredstva javnog priopćavanja 

 


