
ŽUPANIJSKI TIM ZA SPREČAVANJE I BORBU 
PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U 

OBITELJI

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije u trenutnom 
mandatu osnovano je Odlukom o osnivanju 
objavljenom u Službenom glasniku 
Krapinsko-zagorske županije broj 37/17.

U okviru svoga djelokruga Povjerenstvo: 

• predlaže Županijskoj skupštini donošenje 
općih akata iz područja ravnopravnosti 
spolova,

• izrađuje županijske strateške dokumente 
iz područja ravnopravnosti spolova, 

• provodi mjere iz nacionalnih i županijskih 
strateških dokumenata iz područja 
ravnopravnosti spolova u kojima je 
nositelj te izrađuje izvješća o njihovom 
provođenju, 

• predlaže Županijskoj skupštini Krapinsko-
zagorske županije financijski plan radi 
ostvarivanja programa rada Povjerenstva, 

• razmatra prijedloge mjera i općih akata 
kojima se uređuju pitanja od značenja za 
ravnopravnost spolova što ih Županijskoj 
skupštini Krapinsko-zagorske županije 
predlažu drugi ovlašteni predlagatelji, 

• daje Županijskoj skupštini Krapinsko-
zagorske županije prijedloge i mišljenja iz 
područja ravnopravnosti spolova, 

• potiče suradnju s povjerenstvima za 
ravnopravnost spolova gradova i općina 
Krapinsko-zagorske županije, drugih 
županija u Republici Hrvatskoj, nevladinim 
udrugama za promicanje i zaštitu ženskih 
ljudskih prava te suradnju i razmjenu 
iskustava s odgovarajućim tijelima drugih 
zemalja,

• obavlja i druge poslove iz područja 
ravnopravnosti spolova.

Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Krapinsko-zagorske županije u svom 
radu doprinosi razvoju i implementaciji 
spolno i rodno ravnopravnih politika 
u Krapinsko-zagorskoj županiji te je u tu 
svrhu:

• iniciralo nabavku ginekološkog stola 
za osobe s invaliditetom

• Organiziralo edukacije medicinskog i 
zdravstvenog osoblja

• Iniciralo osnivanje SOS telefon za 
žene žrtve nasilja 049/639281; 
091/6392810; sos@cesi.hr

• Iniciralo osnivanje savjetovalište  
za žene žrtve nasilja:  
Trg Svete Jelene 6, Zabok

• Redovito obilježava Međunarodni dan 
borbe protiv homofobije i transfobije

• Redovito obilježava Međunarodni i 
Nacionalni dan borbe protiv nasilja 
prema ženama

STOP
NASILJU,
BUDIMO
RAVNOPRAVNI!
Županijski tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja 
nad ženama i nasilja u obitelji i  
Povjerenstvo za ravnopravnost spolovaTiskanje ovog letka financirala je 

Krapinsko-zagorska županija



Županijski tim ima ulogu tijela koje aktivno 
sudjeluje u provedbi mjera Nacionalne strategije 
zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 
2022. godine u smislu:

• osiguranja dosljedne provedbe odredaba 
Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi 
protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

• poticanja jedinica lokalne samouprave i 
jedinica područne (regionalne) samouprave 
na uvođenje proračuna u okviru kojeg će se 
osiguravati kontinuirana financijska potpora 
namijenjena radu skloništa i savjetovališta za 
žrtve nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

• unaprjeđenja međuresorne suradnje u 
području zaštite žrtava nasilja nad ženama i 
nasilja u obitelji

• provođenja intenzivne izobrazbe  
predstavnika nadležnih tijela jedinica  
područne (regionalne) samouprave i 
organizacija civilnog društva o  
problematici nasilja nad ženama  
i nasilja u obitelji i odredbama  
Konvencije Vijeća Europe o  
sprječavanju i borbi protiv nasilja  
nad ženama i nasilja u obitelji

• redovitog obilježavanja datuma koju su 
vezani za ljudska prava i podizanje svijesti 
javnosti za problematiku nasilja nad ženama i 
nasilja u obitelji

• poticanja medija na adekvatno prikazivanje 
programskih sadržaja o problematici nasilja 
nad ženama i nasilja u obitelji, sukladno 
Priručniku sa smjernicama za medijsko 
izvještavanje o nasilju u obitelji

• provođenja medijskih kampanja za 
suzbijanje nasilja nad ženama i nasilja u 
obitelji na lokalnoj razini s ciljem daljnjeg 
podizanja svijesti javnosti za navedenu 
problematiku

• redovitog ažuriranja Adresara ustanova, 
organizacija i ostalih institucija koje pružaju 
pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u 
obitelji i osiguravanja njegove dostupnosti 
najširem krugu osoba

Županijski tim obavlja i sljedeće poslove:

• međuresornom suradnjom unaprjeđuje 
sustav zaštite od nasilja nad ženama i nasilja 
u obitelji u lokalnoj zajednici čime daje 
doprinos prevenciji novih slučajeva nasilja

• sudjeluje u programima zajedničke 
izobrazbe te preventivnim aktivnostima u 
cilju suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja 
u obitelji i postupanja u kazneno/obiteljsko 
pravnoj zaštiti

osnovan je Sporazumom o međuresornoj 
suradnji u području sprečavanja i borbe 
protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji 
između resornih Ministarstava temeljem 
odredaba Konvencije Vijeća Europe o 
sprečavanju i borbi protiv nasilja nad 
ženama i nasilja u obitelji i mjera Nacionalne 
strategije zaštite od nasilja u obitelji za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Županijski tim za sprečavanje i borbu protiv 
nasilja nad ženama i nasilja u obitelji djeluje 
na području Krapinsko-zagorske županije.

Zadaća Županijskog tima za sprečavanje 
i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja 
u obitelji je koordinirano praćenje, 
unaprjeđenje rada i pružanje pomoći 
svim nadležnim tijelima koja postupaju u 
slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u 
obitelji kroz sustav timskog djelovanja.

Članovi i zamjenici članova Županijskog 
tima predstavnici su centara za socijalnu 
skrb i njihovih podružnica – obiteljskih 
centara, policije, zdravstvenih ustanova, 
sudova, organizacija civilnog društva i 
jedinice područne (regionalne) samouprave 
– županije.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova je radno-
savjetodavno tijelo županijske skupštine u čijem 
sastavu su zastupljeni članovi/članice županijske 
skupštine, koordinatori/ice u uredima državne 
uprave, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni 
stručnjaci/kinje. Radom županijskih povjerenstava 
koordinira Ured za ravnopravnost spolova Vlade 
Republike Hrvatske na način da organizira 
sastanke Koordinacije županijskih povjerenstava 

POVJERENSTVO ZA  
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

za ravnopravnost spolova s ciljem unaprjeđivanja i 
razmjene informacija i primjera dobre prakse u provedbi 
politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.
Jedinice lokalne samouprave mogu osnivati gradska 
i općinska povjerenstva za ravnopravnost spolova 
sukladno Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova.
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova nadležno je za 
osiguranje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova

ŽUPANIJSKI TIM ZA SPREČAVANJE 
I BORBU PROTIV NASILJA NAD 
ŽENAMA I NASILJA U OBITELJI


