IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Red.
br.
1.

DATUM I
MJESTO
AKTIVNOST
ODRŽAVANJA
22. ožujka 2018. - održana 1. konstituirajuća sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova
Krapina
Krapinsko-zagorske županije
- izabrano je rukovodstvo i raspravljalo se o aktivnostima Povjerenstva tijekom
godine
-održana 2. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske
županije
-na sjednici su prezentirani planovi rada lokalnih povjerenstava za ravnopravnost
spolova u 2018. godini i mogućnosti suradnje
-utvrđena je metodologija izrade Akcijskog plana za provedbu politike
ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije i uvrštenja
odredbi Europske povelje o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini, koju je
Krapinsko-zagorska županija potpisala
-prezentirano je kratko izvješće o radu SOS telefona i Savjetovališta za žrtve
nasilja u KZŽ i informacija o tijeku aktivnosti vezanih uz realizaciju projekta
sigurne kuće u Krapinsko-zagorskoj županiji

PARTNERI

2.

3. svibnja 2018.
Krapina

-Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova Grada Zaboka, Grada
Pregrade, Općine Bedekovčina, i
Općine Tuhelj
-CESI – Centar za edukaciju,
savjetovanje i istraživanje, Zagreb
-Savjet
mladih
Krapinskozagorske županije

3.

15. svibnja 2018. -povodom obilježavanja 17. svibnja Međunarodnog dana borbe protiv -Pravni fakultet, Zagreb, portal
Zabok
homofobije i transfobije održana je javna diskusija na temu „Masovna Libela, Savjet mladih KZŽ
proizvodnja LGBTIQ fobije“

4.

23. svibnja 2018. -upućen dopis i preporuka gradovima i općinama Krapinsko-zagorske županije -gradovi i općine Krapinskoza osnivanje gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova
zagorske županije
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5.

4. lipnja 2018.

-očitovanje na dopis Centra za socijalnu skrb Zabok vezan uz problematiku Centar za socijalnu skrb Zabok
rodiljne brige – konkretnog slučaja, uz razmatranje zakonskih okvira

6.

20. rujna 2018.

-održana 3. sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske -CESI – Centar za edukaciju,
županije – povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad savjetovanje i istraživanje, Zagreb
ženama prezentiran je rad SOS telefona i Savjetovališta za žrtve nasilja u KZŽ;
razmatrana je provedba ankete u postupku pripreme novog Akcijskog plana za
provedbu politike ravnopravnosti spolova u Krapinsko-zagorskoj županiji

7.

26. rujna 2018.

-upućen dopis svim nositeljima mjera (ustanovama i institucijama, -nadležne ustanove, institucije i
organizacijama civilnog društva) za dostavu podataka neophodnih za izradu organizacije civilnog društva s
novog Akcijskog plana s učinkovitim i provedivim mjerama
područja KZŽ

8.

9.

10.

-pismo podrške za prijavu projekta na temu digitalnog nasilja u partnerskim -Autonomni
Ženski
Centar,
vezama mladih – „I Can Choose to Say No – Empowerment of Youth to Stand Beograd,
CESI,
Zagreb,
Up to Cyber Gender-Based Violence in Partner Relationships“
Fundation INDERA, Španjolska i
NANE, Mađarska
3. listopad 2018. -održan okrugli stol „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih -CESI Zagreb (SOS telefon za
Zabok
djela“ u sklopu predstavljanja istoimenog projekta
žrtve nasilja u KZŽ), Ženska soba,
Zagreb, udruge partneri na
projektu, Policijska uprava KZŽ,
Prekršajni sud u Zlataru
28. studeni 2018. -povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – -članice Ženske grupe Karlovac –
Zabok
25. studenog, organiziran je Okrugli stol o provođenju Protokola o postupanju u Korak,
slučaju nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije za 2018. -SOS telefon – Savjetovalište za
godinu – veći dio rasprave usmjeren je k upoznavanju s iskustvima voditeljica žene žrtve nasilja u KZŽ,
Savjetovališta za žrtve nasilja i Sigurne kuće Karlovačke županije, budući da Prekršajni sud u Zlataru, Centri za
Krapinsko-zagorska županija, uz SOS telefon i Savjetovalište za žrtve nasilja, socijalnu skrb, Policijska uprava
nastoji osigurati i sklonište odnosno sigurnu kuću za smještaj žrtava nasilja na KZŽ, zdravstvene i obrazovne
području KZŽ
ustanove, timovi za suzbijanje i
prevenciju nasilja u obitelji i
30. rujan 2018.
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nasilja nad ženama, općinska i
gradska
povjerenstva
za
ravnopravnost spolova KZŽ
11.

tijekom godine

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

12.

tijekom godine

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