IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI

Red.
br.
1.

DATUM I
MJESTO
AKTIVNOST
ODRŽAVANJA
13. veljače 2017. - održana 15. tematska sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost
Krapina
spolova „Ženske kvote na predstojećim lokalnim izborima“
- raspravljalo se o problematici rodne ravnopravnosti u kontekstu predstojećih
lokalnih izbora

PARTNERI
Općinska i gradska povjerenstva
za
ravnopravnost
spolova,
Klubovi vijećnika/ica u Skupštini
Krapinsko-zagorske
županije,
Županijske organizacije političkih
stranaka,
Organizacije
žena
unutar političkih stranaka u
Krapinsko-zagorskoj županiji

-Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 24. sjednici održanoj 3.
travnja 2017. godine donijela je Zaključak o prihvaćanju Informacije o izvršenju
Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost
spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske
županije
-obilježavanje 5. obljetnice djelovanja SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve
nasilja na području Krapinsko-zagorske županije

2.

3. travnja 2017.
Krapina

3.

3. studeni 2017.
Zabok

4.

27. studeni 2017. -povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama –
Donja Stubica
25. studenog, organiziran je Okrugli stol o provođenju Protokola o postupanju u
slučaju nasilja u obitelji na području Krapinsko-zagorske županije za 2017.
godinu – u 2017. godini evidentiran je pad broja prijavljenih slučajeva nasilja u
obitelji što, međutim nije mjerodavan pokazatelj o realnom smanjenju
obiteljskog nasilja; postoji potreba sustavnog mehanizma dugotrajne
psihosocijalne podrške žrtvama; zabilježeni su slučajevi samoinicijativnog
traženja smještaja u sigurnim kućama mimo rješenja Centara za socijalnu skrb;

SOS telefon – Savjetovalište za
žene žrtve nasilja u KZŽ,
Prekršajni sud u Zlataru, Centri za
socijalnu skrb, Policijska uprava
KZŽ, zdravstvene i obrazovne
ustanove, timovi za suzbijanje i
prevenciju nasilja u obitelji i
nasilja nad ženama, općinska i
1

naznačena je potreba za daljnjom čvrstom suradnjom svih mjerodavnih gradska
povjerenstva
institucija u rješavanju ove problematike
ravnopravnost spolova KZŽ

za

-prijava na inicijativu Veleposlanstva Finske u Zagrebu „100 djela za
ravnopravnost spolova u Hrvatskoj“ s projektom SOS telefon i savjetovalište za
žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

5.

19. prosinca
2017.

6.

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

7.

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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