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IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 

 

                                                                                                                       

Red. 

br. 

DATUM I 

MJESTO 

ODRŽAVANJA 

 

A K T I V N O S T 

 

PARTNERI 

1. 7. veljače 2014. 

Krapina 

- održana 2. sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

- raspravljalo se o aktivnostima tijekom godine 

 

 

2. 14. travnja 2014. 

Krapina 

- održana 3. sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

- raspravljalo se o provedbi mjera Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne 

politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na 

području Krapinsko-zagorske županije u 2013. godini te o daljnjim aktivnostima 

 

 

3. 17. travnja 2014. 

Bedekovčina 

- gostovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na sjednici Povjerenstva za 

ravnopravnost spolova Općine Bedekovčina – predavanje o zakonskim okvirima 

koji reguliraju problematiku ravnopravnosti spolova 

 

Povjerenstvo za ravnopravnost 

spolova općine Bedekovčina 

4. 29. travnja 2014.  

Gradska 

vijećnica 

Pregrada 

- održan Okrugli stol «Europske mogućnosti za ruralna područja: rodna 

perspektiva» - informiralo se žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje 

donosi članstvo u Europskoj uniji i nastojalo osvijestiti njihov doprinos EU 

CESI – Centar za edukaciju, 

savjetovanje i istraživanje, Zagreb 

Udruga K-zona, Radio Kaj, 

Udruga žena HERA 

5. 7. svibnja 2014. 

Zagreb 

- sudjelovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na predstavljanju 

istraživanja Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova  

 

 

6. 14. svibnja 2014. 

Gradska 

vijećnica  

Zlatar 

- održano Javno predavanje «Seksualno nasilje» - upoznavanje s Protokolom o 

postupanju u slučaju seksualnog nasilja 

Vladin Ured za ravnopravnost 

spolova, Ženska soba i CESI – 

Centar za edukaciju, savjetovanje 

i istraživanje 
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7. 20. svibnja 2014. 

Zabok 

- gostovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na Radio Zaboku – tema: 

Zakon o životnom partnerstvu 

 

 

8. 20. svibnja 2014. 

Zabok 

- povodom obilježavanja 17. svibnja – Međunarodnog dana borbe protiv 

homofobije i transfobije održana Javna tribina «Što donosi Zakon o životnom 

partnerstvu?» 

 

Udruženje Zagreb Pride 

9. 14. lipnja 2014. 

Donja Stubica 

- gostovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na Radio Stubici – tema 

Položaj LGBTIQ osoba 

 

 

10. 29. kolovoza 

2014. 

Krapina 

- održana 4. sjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

- raspravljalo se o aktivnostima do kraja godine 

 

11. 5. rujna 2014. 

Krapina 

- gostovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na Radio Kaj-u – tema: 

Djelovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 

 

12. 17. listopada 

2014. 

Gradska galerija 

Zabok 

- u suradnji sa Savjetom mladih Krapinsko-zagorske županije i Povjerenstvom za 

osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije održana 5. tematska sjednica 

«Mogućnosti razvoja socijalnog poduzetništva u Krapinsko-zagorskoj 

županiji» 

Ministarstvo rada i mirovinskog 

sustava, Fakultet političkih 

znanosti, Zagreb, Ekonomski 

fakultet Sveučilišta u Osijeku, 

Udruga K-zona, Udruga RODA, 

Autonomni centar – ACT 

Čakovec, Zagorska razvojna 

agencija, Društvo za pomoć 

mentalno retardiranim osobama 

Krapina 

13. 22. rujna 2014.  

Pučko otvoreno 

učilište Krapina 

- povodom obilježavanja 22. rujna - Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad 

ženama održan je Okrugli stol «Provođenje Protokola o postupanju u slučaju 

nasilja u obitelji za 2014. godinu» 

- Policijska uprava Krapinsko-

zagorska, Centri za socijalnu skrb, 

Općinski sudovi, SOS telefon za 

žene žrtve nasilja KZŽ 
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14. 10. studeni 2014. 

Osnovna škola 

Tuhelj 

- održana 6. tematska sjednica na temu «Žene i Biznis» - predstavljanje rezultata 

istraživanja provedenog u okviru EU Progress-projekta «Uklanjanje staklenog 

labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja» i 

Strategije razvoja poduzetništva žena 2014. – 2020. godine 

- Ured pravobraniteljice za 

ravnopravnost spolova, 

Ministarstvo poduzetništva i 

obrta, KRUG – Hrvatska udruga 

poslovnih žena – Ogranak KZŽ 

15. 11. studeni 2014. 

Donja Stubica 

- gostovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na Radio Stubici – tema: 

Djelovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova  

 

 

16. 24. studeni 2014. 

Krapina 

- gostovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na Radio Hrvatsko zagorje 

Krapina – tema: Djelovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 

 

17. 5. prosinca 2014. 

Zagreb 

- predstavnice Županijskog povjerenstva sudjelovale su na VI. Koordinaciji 

županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova gdje su prezentirale 

djelovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ 

 

Vladin Ured za ravnopravnost 

spolova 

18. 31. prosinca 

2014. 

Zabok 

- gostovanje predsjednice Županijskog povjerenstva na Radio Zaboku – tema: 

Djelovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
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