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IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2019. GODINI 

   

                                                                                                                     

Red. 

br. 

DATUM I 

MJESTO 

ODRŽAVANJA 

 

A K T I V N O S T 

 

PARTNERI 

1. 22. veljače 2019. 

Zagreb 

- sudjelovanje na edukaciji o izradi Akcijskih planova za primjenu Europske 

povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini – edukacija bila 

namijenjena potpisnicima Europske povelje 

 

Ured za ravnopravnost spolova, 

Hrvatska zajednica županija 

2. 8. ožujka 2019. 

Zabok 

-povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena 8. ožujka održana 

interaktivna radionica „NEVOLJE S RAVNOPRAVNOŠĆU“ u sklopu projekta 

„Mreža gradova i civilnog društva za suzbijanje rasizma i diskriminacije u 

Hrvatskoj“; rasprava o ženama koje su dvojim djelovanjem tijekom povijesti 

doprinijele razvoju društva; upoznavanje sa mehanizmima ostvarenja rodne 

ravnopravnosti i boljeg statusa žena u društvu; predstavljena društvena igra 

Fierce Women 

 

Savjet mladih Krapinsko-

zagorske županije, Mreža udruga 

Zagor 

3. 13. svibnja 2019. 

Donja Stubica 

-konferencija „Žene i poduzetništvo u Krapinsko-zagorskoj županiji“; rasprave 

o poticanju žena na poduzetništvo i umrežavanje poduzetnica, poticanje 

konkurentnosti i izvrsnosti među poduzetnicama, razmjena iskustava i kreiranje 

novih tržišnih suradnji i prilika, poticanje na angažman žena na poslovima 

upravljanja, smanjenje marginaliziranog položaja žena u poslovnom svijetu 

 

Hrvatska gospodarska komora, 

Županijska komora Krapina, 

Obrtnička komora Krapinsko-

zagorske županije 

4. 14. svibnja 2019. 

Zabok 

-okrugli stol „Zajednički napori u prevenciji nasilja u vezama mladih“ – naglasak 

na važnost rada s mladima na prevenciji nasilničkog ponašanja, emocionalne 

razine stupanja u seksualne odnose; važnosti tolerancije i prihvaćanja bez obzira 

na raznovrsne razlike 

CESI – Centar za edukaciju, 

savjetovanje i istraživanje, 

Zagreb, Policijska uprava 

krapinsko-zagorska, Centar za 

socijalnu skrb Zabok, Mreža 

udruga Zagor 
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5. 14. i 15. 

listopada 2019. 

Zagreb 

-sudjelovanje na radionici  RAVNOPRAVNOST ZA SVE unutar EU projekta 

„Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine“  u suradnji s Institutom za 

ravnopravnost žena i muškaraca (Belgija) – problematika jednakopravnih plaća 

i mirovina, pitanje roda i spola, utjecaj obrazovanja na problem nejednakih plaća, 

važnost usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života u postizanju 

ravnopravnosti u svijetu rada i mirovinskog sustava 

 

Pravobraniteljica za 

ravnopravnost spolova; CESI – 

Centar za edukaciju, savjetovanje 

i istraživanje, Zagreb 

6. 25. studeni 2019. 

Krapina 

-obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog 

promocijom preventivnog programa „Lily“ # RESPECTUS – SPRIJEČIMO 

NASILJE PREMA ŽENAMA usmjerenog na sprječavanje svih oblika nasilja 

prema ženama, utjecaju na svijest o vlastitom angažmanu i neophodnosti 

stvaranja međusobne snošljivosti i uvažavanja svake ličnosti i osobnosti 

 

Ravnateljstvo policije 

Ministarstva unutarnjih poslova s 

partnerima, Policijska uprava 

krapinsko-zagorska 

7. 10. prosinca 

2019. 

Zabok 

-povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama  

25. studenog i Međunarodnog dana ljudskih prava 10. prosinca organiziran je 

Okrugli stol o provođenju Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji na 

području Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu – tema Okruglog stola 

„Rad s počiniteljima“, kao jednog od delikatnog područja unutar Protokola; 

naznačena je potreba za daljnjom čvrstom suradnjom svih mjerodavnih 

institucija u rješavanju ove problematike, kao i sveopće problematike obiteljskog 

nasilja 

SOS telefon – Savjetovalište za 

žene žrtve nasilja u KZŽ, 

Županijski tim za sprječavanje i 

borbu protiv nasilja nad ženama i 

nasilja u obitelji, Prekršajni sud u 

Zlataru, Centri za socijalnu skrb, 

Obiteljski centar Krapina, 

Policijska uprava KZŽ, 

zdravstvene i obrazovne ustanove, 

timovi za suzbijanje i prevenciju 

nasilja u obitelji i nasilja nad 

ženama, općinska i gradska 

povjerenstva za ravnopravnost 

spolova KZŽ, Ženska grupa 

Karlovac - KORAK 
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8. 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 – Centar za edukaciju, 

savjetovanje i istraživanje, Zagreb 

9. 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 

 


