
 Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» br. 7/11 i 4/13), a u 
skladu s odredbama Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011-
2015., Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije je na 
10. sjednici održanoj 20. 02. 2014. godine, donijelo  

 
 

PROGRAM RADA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST  
SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU                                               

 
 

1. Provođenje trajne i sustavne kampanje usmjerene na uklanjanje svih oblika 
spolne diskriminacije i podizanje javne svijesti o kršenju ljudskih prava 
žena                                                                   
 
- podupiranje aktivnosti i projekata nevladinih udruga usmjerenih podizanju 

javne svijesti o ljudskim pravima žena 
- provedba mjera iz Nacionalne strategije za zaštitu od nasilja u obitelji i 

Protokola o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja 
- obilježavanje 8. ožujka – Međunarodnog dana žena 
- obilježavanje Majčinog dana – druga nedjelja u svibnju 
- obilježavanje Dana očeva – treća nedjelja u lipnju 
- obilježavanje 22. rujna – Nacionalnog  dana  borbe  protiv nasilja nad ženama 
-    obilježavanje 15. listopada – Svjetskog dana seoskih žena 
-    obilježavanje 19. studenog - Međunarodnog dana muškaraca 
-    obilježavanje 25. studenog –  Međunarodnog  dana  borbe  protiv  nasilja nad  
      ženama 
- obilježavanje 1. prosinca – Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a 
- obilježavanje 10. prosinca – Svjetskog dana ljudskih prava 
- obilježavanje tjedna borbe protiv raka 
 
 

2. Promicanje mogućnosti zapošljavanja ciljanih skupina nezaposlenih žena 
prema Nacionalnom planu za zapošljavanje žena  
 
- suradnja sa Zavodom za zapošljavanje – Područnim uredom Čakovec, u 

svezi informiranja o mogućnostima zapošljavanja visokoobrazovanih žena, te 
žena starije životne dobi 
 

 
3. Unapređivanje društvenog položaja žena pripadnica nacionalnih manjina                                                            

 
- uključivanje u projekte u svezi položaja žena pripadnica nacionalnih manjina 

u Međimurskoj županiji i podržavanje aktivnosti usmjerenih na uklanjanje svih 
oblika njihove diskriminacije od najranije životne dobi  

 
 

4. Promicanje mjera i aktivnosti usmjerenih na usklađivanje obiteljskih i 
profesionalnih obveza, te jednaku raspodjelu kućanskih poslova između 
muškaraca i žena                                                                       
 
- poticajne mjere u cilju učestalijeg korištenja drugog dijela porodiljnog dopusta 

od strane očeva, te promocija zakonske regulative  
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5. Aktivnosti usmjerene na povećanje zastupljenosti žena u predstavničkim i 
izvršnim tijelima vlasti na lokalnoj i regionalnoj razini                                                                    
 
- provođenje kampanje s ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima 

gdje se odlučuje o pitanjima njihovog položaja: predstavnička i izvršna vlast, 
nadzorni odbori, upravna vijeća i dr. - povećanje broja žena u politici 

- rad s udrugama žena i jačanje ženske građanske inicijative (suradnja s 
udrugama: Udruga „Zora“, Autonomni centar - ACT, CESI, Volonterski centar, 
Status „M“ i dr.)  

- suradnja s političkim strankama 
 
 

      6.   Praćenje statističkih podataka s rodnim obilježjima                 
 

- uključivanje u istraživanja udruga i institucija koje se bave ravnopravnošću 
spolova 

- praćenje statističkih podataka o stanju ženske populacije u ruralnim 
sredinama – suradnja s Državnim zavodom za statistiku – Područnom 
jedinicom za Međimursku županiju 

 
 
      7.   Promicanje    ravnopravnosti    spolova   osnivanjem   povjerenstava   za 
            ravnopravnost spolova na lokalnim razinama 

                                      
- aktivnosti na formiranju mreže povjerenstava po općinama i gradovima 

Međimurske županije, koordinacija i povezivanje sa Županijskim 
povjerenstvom za ravnopravnost spolova, kao i Pravobraniteljicom za 
ravnopravnost spolova i vladinim Uredom za ravnopravnost spolova,  

- suradnja s gradskim i općinskim povjerenstvima/odborima za ravnopravnost 
spolova 

 
 
      8.   Odgoj i obrazovanje za rodnu ravnopravnost 
 

a) Zdravstveni i spolni odgoj 
 

- aktivno uključivanje u  rad  Županijske lige protiv raka Čakovec uz Dan 
narcisa (krajem mjeseca ožujka i početkom travnja), Dan ružičaste vrpce 
(prva subota u mjesecu  listopadu), Međunarodni mjesec borbe protiv  raka (u 
studenome), u svrhu  promoviranja i promicanja kvalitetnijeg načina života 

- uključivanje u javne tribine o položaju žena s invaliditetom 
 
   b) Profesionalna orijentacija 

 
- edukacija o rodnoj obrazovnoj ravnopravnosti – kampanja za izbjegavanje 

uobičajenih stavova o tipično ženskim ili tipično muškim zanimanjima 
 
- odgovorna obrazovna politika – obrazovanje za rad, a ne za burzu  (uključiti 

Zavod za zapošljavanje, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport 
Međimurske županije, Ured državne uprave u Međimurskoj županiji, osnovne 
i srednje škole i dr.) 
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9.  Iniciranje sastanaka Koordinacije tijela i drugih čimbenika obveznih za    

postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji  
Međimurske županije 

 
 
 

                                                                                       
POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
 
KLASA: 004-01/14-04/1         PREDSJEDNICA 
URBROJ: 2109/1-02-14-04                   Josipa Carović, dipl. oec. 
Čakovec, 20. 02. 2014.       
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

 Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 8/13) i članka 65. 
Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na ___ 
sjednici, održanoj ____________ 2014. godine donijela 
 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Međimurske županije za 2013. godinu i Programa  
rada Povjerenstva za 2014. godinu 

 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije za 2013. godinu i Program rada Povjerenstva za 2014. 
godinu 

 
 
 

2. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. 
 

 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 004-01/14-04/2        PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-14-01           Mladen Novak, dipl. ing. 
Čakovec, __________ 2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
po Izvješću o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije 

za 2013. godinu i Programa rada Povjerenstva za 2014. godinu 
 
 
 
 Temeljem članka 42. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst) i Odluke o 
osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije  («Službeni 
glasnik Međimurske županije» br. 7/11 i 4/13), te u skladu s odredbama Nacionalne 
politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2011 – 2015., Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Međimurske županije obvezno je izraditi izvješće o svom radu 
za prethodnu i program rada za tekuću poslovnu godinu.  
 
 
 Temeljem toga, Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova izradilo je 
Izvješće o radu za 2013. godinu i Program rada za 2014. godinu, te ih dostavlja 
Skupštini Međimurske županije na raspravu i prihvaćanje. 
 
 
  
 
 U Čakovcu, ožujka 2014. godine 
 
 
 
 
     POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
       MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  

 
 
 

 



POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA  

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 
 

 Članovi Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske 
županije imenovani su 19. svibnja 2011. godine Rješenjem o imenovanju 
predsjednice i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. 
Povjerenstvo je sastavljeno od predstavnica političkih stranaka koje participiraju u 
Skupštini Međimurske županije, te koordinatorice za ravnopravnost spolova u Uredu 
državne uprave u Međimurskoj županiji i predstavnice nevladinih udruga i nezavisnih 
stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova, tj. 
predstavnice udruge „Zora“. Na svojoj 28. sjednici Skupština Međimurske županije je 
u Povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenovala još dvije članice: predstavnicu 
medija (Aleksandru Ličanin) i predstavnicu tijela nadležnog za postupanje po 
Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji (Andreju Bogdan), te je broj članica 
Povjerenstva povećan sa sedam na devet.  
 
 Nakon provedenih lokalnih izbora, Skupština Međimurske županije je na svojoj 
3. sjednici, održanoj 10. listopada 2013. godine, donijela Rješenje o razrješenju i 
imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije, te 
imenovala nove članice Povjerenstva sukladno stranačkom sastavu Županijske 
skupštine. Tim je Rješenjem za predsjednicu imenovana Josipa Carović, a za 
članice: Marija Frančić, Marija Hertelendi, Petra Kovačić i Željka Perhoć. 
 
 Županijsko povjerenstvo surađuje s Koordinacijom za ljudska prava 
Međimurske županije, s predsjednicima gradskih i općinskih povjerenstava/odbora za 
ravnopravnost spolova (povjerenstva/odbor osnovali su Grad Čakovec, Grad Mursko 
Središće, Grad Prelog i Općina Nedelišće), s predstavnicama Društva za 
psihosocijalnu pomoć Čakovec, Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova 
Republike Hrvatske, Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i 
svim županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova na području Republike 
Hrvatske. Također, Povjerenstvo ima veoma dobru suradnju s udrugom „Zora“ (jedna 
od članica Povjerenstva je predstavnica udruge „Zora“) i s tijelima i čimbenicima koji 
programski djeluju s ciljem zaštite žrtava nasilja i afirmacije njihovih prava: Policijska 
uprava međimurska, Općinski sud u Čakovcu, Prekršajni sud u Čakovcu, Zavod za 
socijalnu skrb Čakovec, zdravstvene ustanove i odgojno-obrazovne ustanove na 
području Međimurske županije, Zavoda za zapošljavanje – Područne službe 
Čakovec, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“, udruge CESI, Hrvatske 
gospodarske komore – Županijske komore Čakovec, Hrvatske obrtničke komore – 
Županijske komore Čakovec i dr.  
 

Tijekom 2013. godine održane su dvije sjednice Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova (zbog provođenja lokalnih izbora i promjene sastava 
Povjerenstva). Na sjednicama nije toliko stavljen naglasak na pojedinačne slučajeve 
nasilja u obitelji, nego je rad Županijskog povjerenstva prvenstveno bio usmjeren na 
funkcioniranje Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ za Međimursku 
županiju, davanje podrške radu Obiteljskog centra za Međimursku županiju, na 
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organizaciju tribina i okruglih stolova s ciljem senzibiliziranja javnosti za problem 
obiteljskog nasilja, promocije ravnopravnosti spolova i uključivanju žena u politički 
život, te na provedbu drugih zadataka određenih Programom rada za 2013. godinu. 

 
Članice Povjerenstva sudjelovale su prosvjedu protiv nasilja nad ženama i 

djevojkama diljem svijeta "One Milion rising - Milijarda ustaje", kojeg je organizirala 
udruga „Zora“, i to u četvrtak 14. 02. 2013. godine. Akciji su se priključile mnoge 
udruge, institucije, poduzeća i pojedinci/ke iz cijelog Međimurja, pa i šire. Preko 60 
osoba je 14. 02. 2013. godine u 12,00 sati u centru Čakovca, ispred Centra za 
kulturu, svojim dolaskom i dizanjem kažiprsta podržalo akciju "Milijarda ustaje. 

 
Međunarodni dan žena (8. mart) obilježen je 1. sastankom Koordinacije tijela i 

drugih čimbenika obveznih za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja 
u obitelji Međimurske županije, i to 7. marta. Sastanku je nazočila i Pravobraniteljica 
za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske. Od svih tijela i drugih čimbenika koji 
sudjeluju u otkrivanju i suzbijanju nasilja te pružanju pomoći i zaštite osobama 
izloženim bilo kojem obliku ili modalitetu nasilja u obitelji, i koji s tim u svezi imaju 
obveze određene Protokolom o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, zatražila se 
dostava podataka s kojima isti raspolažu. Ti su se podaci prezentirali na 1. sastanku 
Koordinacije, tj. prilikom obilježavanja 8. marta. 

 
Vezano uz političku participaciju žena, početkom marta, uredništva radio i 

televizijskih postaja su zamoljena da besplatno emitiraju spotove kampanje za 
promicanje političke zastupljenosti žena na lokalnim izborima 2013. godine 
„Uravnotežimo se“. 

 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije je u suradnji s 

Udrugom za edukaciju i promicanje ljudskih prava i Županijskog stručnog vijeća 
učitelja povijesti, organiziralo 18. 05. 2013. godine II. regionalni seminar o ljudskim 
pravima pod nazivom Žene u društvu. Seminarom se željelo podsjetiti na položaj 
žena kroz povijest, te kakav je bio, što je sve utjecalo na njega i koliko su žene kroz 
povijest uspjele mijenjati svoj status i utjecati na kretanja u društvu. Uz Robertu 
Barat, dipl. uč., predsjednicu Povjerenstva, o položaju žena govorili su i Snježana 
Odak Hrkač, dr. sc. Mirela Holy, dr. sc. Majda Rijavec, Nadica Bogdan, Sanja 
Drakulić, mr. sc. Sonja Poljak, dr. sc. Suzana Jagić, Milivoj Dretar, prof. i dr. 

 
Članice Povjerenstva su dana 26. 09. 2013. godine sudjelovale proslavi 10. 

godišnjice rada udruge „Zora“. 
 
 U suradnji s Obiteljskim centrom, Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna 
kuća“, udrugom „Zora“, Policijskom upravom međimurskom i Koordinacijom za 
ljudska prava Međimurske županije, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova obilježilo 
je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. studeni) dijeljenjem 
promidžbenog materijala s ciljem senzibiliziranja javnosti u svezi obiteljskog nasilja 
na čakovečkom Trgu Republike u subotu 23. studenog. 
 
 U suradnji s Obiteljskim centrom Međimurske županije i Koordinacijom za 
ljudska prava Međimurske županije, Povjerenstvo se uključilo u obilježavanje 
Međunarodnog dana ljudskih prava (10. prosinca) organizacijom radionice „Ljudska 
prava – Svi smo mi različiti, ali zaslužujemo jednaka prava“. Radionica i kratko 
predavanje su bili organizirani u Osnovnoj školi Gornji Mihaljevec. Radionicom se 
željelo potaknuti djecu na razmišljanje što su to ljudska prava, koja su, te kako ih 
ostvariti, razvijati socijalne vještine priznavanja i prihvaćanja različitosti, 
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uspostavljanja ravnopravnih i pozitivnih odnosa s drugima te prihvaćanja 
odgovornosti. U svezi toga, kao glavni cilj radionice je razviti toleranciju kod učenika i 
na taj način ih pripremiti za razne životne situacije u kojim će se susretati i surađivati 
s različitim ljudima. Treba ih senzibilizirati i potaknuti empatiju prema 
marginaliziranim socijalnim skupinama i naučiti ih kako su svi ljudi jednako vrijedni, 
odnosno da druge cijene prema njihovim osobinama, mogućnostima i postignućima, 
a ne prema materijalnim ili vizualnim pokazateljima.  
 

Predsjednica ili članice Povjerenstva redovno se odazivaju na tribine, okrugle 
stolove i slične projekte koje organiziraju pojedine udruge, ustanove, političke stranke 
i sl., a vezano uz zadaće navedene u Programu rada Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova, Odluci o osnivanju Povjerenstva ili u drugim propisima 
vezanim uz promicanje ravnopravnosti spolova ili uz suzbijanje (obiteljskog) nasilja. 

 
Na web stranici Doma za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“ postoji link 

(poveznica) Online savjetovanje – postavite nam pitanje, gdje je moguće anonimno 
upitati za savjet u slučaju obiteljskog nasilja. Također, na istoj su stranici (početnoj) 
navedeni brojevi telefona Centra za socijalnu skrb, Policijske uprave međimurske i 
Centra 112, te broj mobitela ravnateljice Doma.  

 
 Rodno osviještena politika postala je i djelovanjem ovog Povjerenstva 
sastavnim dijelom svakodnevice Međimurske županije u gotovo svim segmentima. 
Rad na stalnoj senzibilizaciji stanovništva implementiran je u svaku akciju i nastojanje 
članica Povjerenstva. Međutim, taj proces svakako nije završen te će se u daljnjem 
radu provlačiti kroz sve aktivnosti koje slijede.  

  
Za rad povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije je u 

Proračunu Međimurske županije za 2013. godinu bilo osigurano 20.000,00 kuna, ali 
je rebalansom Proračuna taj iznos smanjen na 5.000,00 kuna. S proračunske stavke 
Povjerenstva za ravnopravnost spolova u 2013. godini nisu bila isplaćivana sredstva 
za rad Povjerenstva. 
  
 Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije, Izvješće o radu za 2013. godinu Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Međimurske županije će dostaviti Skupštini Međimurske 
županije na razmatranje. 
 
 

 
POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
KLASA: 004-01/14-04/1            PREDSJEDNICA 
URBROJ: 2109/1-02-14-03               Josipa Carović, dipl. oec. 
Čakovec, 20. 02. 2014.       


