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 Članice i član Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije imenovani su 2. srpnja 2015. godine Rješenjem o imenovanju 
predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije. 
Povjerenstvo je sastavljeno od predstavnica i predstavnika političkih stranaka koje 
participiraju u Skupštini Međimurske županije, koordinatorice za ravnopravnost 
spolova u Uredu državne uprave u Međimurskoj županiji, predstavnice nevladinih 
udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti 
spolova, predstavnice medija i predstavnice tijela nadležnog za postupanje po 
Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji. 
 
 Županijsko povjerenstvo surađuje s Koordinacijom za ljudska prava 
Međimurske županije, s gradskim povjerenstvima gradova Čakovec, Mursko 
Središće i Prelog te s općinskim povjerenstvima/odborom općina Nedelišće, Sveti 
Martin na Muri, Belica i Dekanovec, s Društvom socijalnih radnika Međimurja, 
Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske, Uredom za 
ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i županijskim povjerenstvima za 
ravnopravnost spolova na području Republike Hrvatske. Također, Povjerenstvo 
surađuje 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, Centar za socijalnu skrb Čakovec, zdravstvene i 
odgojno-obrazovne ustanove na području Međimurske županije, Zavod za 
zapošljavanje – Područna služba Čakovec, Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna 
kuća“, udruga CESI, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Čakovec, 
Hrvatska obrtnička komora – Županijska komora Čakovec i dr.  
 

Tijekom 2016. godine održane su dvije sjednice Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova na kojima su uobličene smjernice rada i projekti u 2016. 
godini. Rad Županijskog povjerenstva nije usmjeren na pojedinačne slučajeve nasilja 
u obitelji, nego je prvenstveno usmjeren na aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti 
za problem obiteljskog nasilja, promociju ravnopravnosti spolova i uključivanje žena u 
politički i gospodarski život, te na provedbu drugih zadataka određenih Odlukom o 
osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 7/11). 

 
8. ožujak – Međunarodni dan žena, obilježio se humanitarnom akcijom pod 

nazivom „ŽENA ZA ŽENU“ kojom su se u suradnji s frizerskim i kozmetičkim 
salonima prikupljala novčana sredstva za rad Doma za žrtve obiteljskog nasilja 
„Sigurna kuća“. U akciju se uključilo 25 salona i međimurska podružnica jedne 
političke stranke te je prikupljeno više od 8.000,00 kuna. Akcija se provodila u 
razdoblju od 14. veljače 2016. godine (Valentinovo) do 08. ožujka 2016. godine (Dan 
žena). 
  



 

Povodom Međunarodnog praznika rada (1. svibnja) i Međunarodnog dana 
poduzetnica, dana 7. svibnja 2016. godine Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije, u suradnji s Obrtničkom komorom Međimurske županije i 
gradskim i općinskim povjerenstvima gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog i 
općinama Nedelišće, Sveti Martin na Muri, Belica i Dekanovec, organiziralo je tribinu 
o ženskom poduzetništvu i značaju potpornih institucija u osnaživanju žena u 
gospodarstvu, koja je bila uvod u Sajam poduzetnica „Žena sam. Poduzetnica sam.“, 
koji se održao 21. svibnja 2016. godine. Cilj Tribine i Sajma je davanje podrške 
ženama poduzetnicama koje su se hrabro odlučile na pokretanje vlastitog posla i 
omogućavanja im da se predstave javnosti i dokažu da je moguće biti poslovno 
uspješan bez obzira na spol. Tribini su nazočili predstavnici Međimurske županije i 
Grada Čakovca, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, predstavnice 
Regionalne razvojne agencije REDEA, Zavoda za zapošljavanje, Hrvatske 
gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Raiffeisenbank Austrija d.d. – 
Poslovnica Čakovec, nekoliko (međimurskih) poduzetnica i dr., te su se uključili u 
raspravu i iznijeli svoja iskustva. Otvorenju Sajma nazočio je i tadašnji ministar 
poduzetništva i obrta Republike Hrvatske, gospodin Darko Horvat.  

 
U organizaciji udruge B.a.B.e. – Budi aktivna. Budi emancipiran., održano je 

Predstavljanje rezultata istraživanja o usklađivanju obiteljskih i poslovnih obaveza, 
provedeno u sklopu projekta Žene na tržištu rada – procjena utjecaja roda, dana 9. 
lipnja 2016. godine. Projekt je izrađen u partnerstvu s Fakultetom političkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu, udrugom Legalina iz Gračaca, udrugom VIMIO iz Vukovara i 
Gradom Zagrebom. Opći cilj projekta je pridonijeti unaprjeđivanju zagovaračkih 
aktivnosti organizacija civilnog društva usmjerenih na opću transparentnost i dobro 
upravljanje hrvatske javne uprave na polju rodne ravnopravnosti, a osobito onih 
politika koje pridonose stvaranju pozitivnog okruženja za žene na tržištu rada.  

 
 Županijsko i gradska povjerenstva za ravnopravnost spolova, Dom za žrtve 
obiteljskog nasilja i udruga ZORA su Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 
obilježili dijeljenjem promidžbenog materijala na Sajmu sigurnosti i prevencije 2016., 
održanog 23. rujna 2016. godine. u Murskom Središću. 

 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije je s gradskim 

povjerenstvima gradova Čakovec, Mursko Središće i Prelog te s općinskim 
povjerenstvima općina Nedelišće, Sveti Martin na Muri, Belica i Dekanovec i ostalim 
dionicima akcije obilježilo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. 
studeni) na način da su u subotu 26. studenog 2016. godine u Čakovcu, Belici i 
Gardinovcu bili postavljeni štandovi i prolaznicima se dijelili prigodni letci izrađeni 
povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama s ciljem ukazivanja 
na problem obiteljskog nasilja, tj. nasilja nad ženama. Kao druga aktivnost vezana uz 
obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama bilo je 
sudjelovanje i pomoć u organizaciji, uz Koordinaciju za ljudska prava Međimurske 
županije i Dom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“, tribine na temu Zlouporaba 
sredstava ovisnosti i nasilničko ponašanje u obitelji, održane u petak 25. studenog 
2016. godine. Tribinu su organizirali Društvo socijalnih radnika Međimurske županije i 
Centar za socijalnu skrb Čakovec – Podružnica Obiteljski centar. 
 
 Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava (10. prosinac), dana 9. prosinca 
2016. godine održana je tribina u dvorani Centra za socijalnu skrb Čakovec pod 
nazivom Zaštita prava na privatnost djece. Tribinu su zajednički organizirali 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije, Koordinacija za 



 

ljudska prava Međimurske županije, Centar za socijalnu skrb Čakovec – Podružnica 
Obiteljski centar i Društvo socijalnih radnika Međimurja. 
 
 Tokom 2016. godine, na inicijativu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije, Međimurska županija je pristupila Europskoj povelji o 
ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini. 
 
 Rodno osviještena politika temelj je i nit vodilja djelovanja ovog Povjerenstva u 
svim segmentima njegova rada. Rad na stalnoj senzibilizaciji stanovništva 
implementiran je u svaku akciju i nastojanje članica/člana 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 u 

Proračunu Međimurske županije za 2016. godinu bilo je osigurano 10.000,00 kuna.  
  
 Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije, Izvješće o radu za 2016. godinu Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Međimurske županije će dostaviti Skupštini Međimurske 
županije na prihvaćanje. 
 
 
 

POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
KLASA: 004-01/17-04/1                  PREDSJEDNICA 
URBROJ: 2109/1-06-1/04-17-03           Josipa Carović, mag. oec. 
Čakovec, 24. 01. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 61. 
Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ 
broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na 
__. sjednici održanoj ___________ 2017. godine donijela 
 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost  

spolova Međimurske županije za 2016. godinu 
 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije za 2016. godinu. 
 
 

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

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 
KLASA: __________               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-17-02       Mladen Novak, dipl. ing. 
Čakovec, __________ 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


