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PLAN RADA ZA 2020. GODINU 
POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ISTARSKE ŽUPANIJE 

 
 
Područja djelovanja: 
 
1. Promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti 

2. Jednake mogućnosti na tržištu rada 

3. Rodno osjetljivo obrazovanje 

4. Ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu 

5. Uklanjanje nasilja nad ženama 

 
 
 
 
 



                                                             
 

Red. 
br. 

VRIJEME ODRŽAVANJA  
A K T I V N O S T 

 
PARTNERI 

    

1. Srpanj/Kolovoz/Rujan2020 - izrada i usvajanje Akcijskog plana za primjenu Europske povelje o 
ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini  
 

Ured za ravnopravnost spolova, 
Hrvatska zajednica županija 
Lokalna povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 

2.  Rujan 2020. - okrugli stol/online konferencija na temu promicanja ljudskih prava žena 

i rodne ravnopravnosti  

 

Ured za ravnopravnost spolova 
Pravobraniteljica za 
ravnopravnost spolova 
Lokalna povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 
Organizacije civilnog društva 

3. 22. Rujan 2020. - obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 
 

Sigurna kuća Istra 

 
 

4. 

 
 

Listopad 2020. 

-(online?) konferencija „Žene i poduzetništvo u Istarskoj županiji“:  
žensko poduzetništvo u Istri, značaj umrežavanja žena i razmjene 
iskustava, žene i ICT sektor, društveno odgovorno poduzetništvo, 
potpora javnog sektora poduzetništvu žena  

Hrvatska gospodarska komora, 
Županijska komora Pula, 
Obrtnička komora Istarske 
županije, 
Zaklada za poticanje 
partnerstva i razvoj civilnog 
društva 
Organizacije civilnog društva 
 

5.  Listopad 2020. Zajednički sastanak s lokalnim povjerenstvima za ravnopravnost 
spolova  

Lokalna povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 

 
6. 

 
25. studeni 2020. 

 
- obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. 
studenog 
 
 
 

Policijska uprava Istarska  
Sigurna kuća Istra 
Organizacije civilnog društva  
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VRIJEME ODRŽAVANJA  
A K T I V N O S T 

 
PARTNERI 

 
7. 

 
Prosinac 2020. 

 
-okrugli stol/radionica na temu prevencije nasilja u mladenačkim 
vezama (10. 12. Dan ljudskih prava) 
 
 

Obiteljski centar Istarske 
županije 
Zavod za javno zdravstvo 
Istarske županije - 
Savjetovalište za spolno i 
reproduktivno zdravlje mladih 
Savjet mladih IŽ 
Županijski tim za sprječavanje i 
borbu protiv nasilja nad ženama 
i u obitelji 
 

8. Tijekom godine - redovite sjednice Povjerenstva najmanje jednom u dva mjeseca 
 

Članovi/ice Povjerenstva 

9. Tijekom godine Provođenje aktivnosti definiranih Akcijskim planom za primjenu 
Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini 

 

10. Tijekom godine - sudjelovanje u aktivnostima organiziranim od strane Ureda za 
ravnopravnost spolova, Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, 
Hrvatske zajednica županija te ostalim aktivnostima posvećenim 
promociji rodne ravnopravnosti 

 
Članovi/ice Povjerenstva 

11. Tijekom godine Javno zagovaranje ravnopravnosti spolova i reakcije na događaje u 
javnosti 

 

 
 
 
 

Predsjednica Povjerenstva 
 

Sandra Ćakić Kuhar 
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