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Ž U P A N
KLASA: 004-02/12-01/05
URBROJ: 2140/01-02-12-2
Krapina, 07. ožujka 2012.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog akcijskog plana za provedbu mjera
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje
od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), župan
Krapinsko-zagorske županije, dana  07. ožujka 2012.  godine donosi

Z A K L J U Č A K

1. Utvrđuje se Prijedlog akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-
zagorske županije.

2. Prijedlog akcijskog plana nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka te se
upućuje Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

3. Za izvjestiteljicu zadužuje se Tajana Broz, dipl. polit., predsjednica Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije.

Ž U P A N

mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić
Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za Zbirku isprava,
3. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO,
SOCIJALNU SKRB, UDRUGE I MLADE
KLASA: 004-02/12-01/05
URBROJ: 2140/01-08-12-1
Krapina, 27. 02. 2012.

Ž U P A N
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić

PREDMET: Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu mjera
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje
od 2011. do 2015. godine na području Krapinsko-zagorske županije

PRAVNI TEMELJ: Čl. 28. Zakona o ravnopravnosti spolova (N. N. 82/08), čl. 1. i 2.
Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova KZŽ («Službeni glasnik KZŽ», br. 16/04, 4/08 i 9/10) i
točke 7.1.5. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za
razdoblje od 2011. do 2015. godine (“Narodne novine” broj 88/11.)

NADLEŽNOST
ZA DONOŠENJE: Županijska skupština

PREDLAGATELJ: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade
Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ

IZVJESTITELJICA: Ksenija Čuček, savjetnica za udruge

OBRAZLOŽENJE:
Županijska skupština donijela je na 5. sjednici održanoj 16. ožujka 2010. godine

Odluku o izmjenama Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova
Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 9/10).
Sukladno prihvaćenim izmjenama, Županijsko povjerenstvo konstituirano je u novom sazivu
na sjednici održanoj 18. ožujka 2011. godine, nakon provedena dva javna poziva za
predlaganje kandidata/kandidatkinja za članove/članice istog.

Stupanjem na snagu nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za
razdoblje od 2011. do 2015. godine («Narodne novine», br. 88/11), Županijsko povjerenstvo
za ravnopravnost spolova obvezno je temeljem mjere 7.1.5. izraditi Akcijski plan za provedbu
mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na
području Krapinsko-zagorske županije, kojeg je Županijsko povjerenstvo donijelo na 4.



sjednici održanoj 9. prosinca 2011. godine. Nakon što je upućen na uvid i mišljenje Uredu za
ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske, valja ga, sukladno odredbama spomenute
mjere, uputiti na usvajanje Županijskoj skupštini.

Predlaže se Županu da priloženi Nacrt prijedloga Akcijskog plana razmotri, te
proslijedi Županijskoj skupštini na prihvaćanje.

S poštovanjem.

PRIPREMILA: PROČELNICA
Savjetnica za udruge Zorica Franjčec-Capar, dipl. iur.

Ksenija Čuček, dipl. polit.

PRILOG:
- Nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu

mjera Nacionalne politike za ravnopravnost
spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine
na području Krapinsko-zagorske županije
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REPUBLIKA  HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 004-02/12-01/05
URBROJ: 2140/01-02-12-3
Krapina,  __. ožujka 2012.

Na temelju točke 7.1.5. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za  razdoblje od 2011. do
2015. godine (“Narodne novine” broj 88/11.) i članka 17.  Statuta Krapinsko - zagorske županije
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.),
Županijska skupština Krapinsko - zagorske županije na 15. sjednici održanoj dana --. ožujka 2012.
godine d o n o s  i

AKCIJSKI PLAN
za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova

za razdoblje od 2011. do 2015. godine
na području Krapinsko-zagorske županije

Sukladno Nacionalnoj politici ravnopravnosti spolova županijska povjerenstva za ravnopravnost
spolova imaju zadatak da u suradnji s upravnim tijelima područne (regionalne) samouprave,
organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima promocije i zaštite ljudskih prava, znanstvenim
institucijama, medijima i drugim zainteresiranim subjektima potiču afirmaciju žena u lokalnoj zajednici,
posebice u političkom i javnom životu, ženskom poduzetništvu, obrazovanju i kulturi, profesionalnom i
stručnom usavršavanju, promiču zdravstvenu i socijalnu sigurnost žena, te djeluju na sprječavanju
svih oblika njihove diskriminacije. U tu svrhu donosi se ovaj Akcijski plan za provedbu mjera
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011. – 2015.. Sredstva za njegovu provedbu osigurati
će se u proračunu Krapinsko-zagorske županije sukladno godišnjem planu. Uz ovaj Akcijski plan, u
Županijskom programu djelovanju za mlade nalazi se niz mjera namijenjenih promicanju
ravnopravnosti spolova među mladima te će Povjerenstvo za ravnopravnost spolova usko surađivati
sa Savjetom za mlade u provođenju mjera koje ostvaruju ciljeve ovog Akcijskog plana.

Temeljem prikupljenih podataka o položaju žena i muškaraca u Krapinsko-zagorskoj županijii te
sukladno činjenici da o mnogim područjima ne postoje rodno segregirani podaci, na prijedlog
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije donose se sljedeće mjere za
promicanje ravnopravnosti spolova u KZŽ:

1. Ravnopravnost spolova kao temeljna ustavna vrednota
Cilj: Promicati ravnopravnost spolova kao temeljnu društvenu vrednotu u Krapinsko-zagorskoj
županiji.

1.1. Redovito će se obilježavati i/ili sudjelovati na obilježavanju sljedećih datuma: Međunarodni dan
žena – 8. ožujka, Svjetski dan seoskih žena – 15. listopada, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad
ženama – 22. rujna, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – 25. studenog, Međunarodni
dan borbe protiv homofobije i transfobije – 17. svibnja, Svjetski dan poduzetnica, te Europski dan
jednakih plaća, a s ciljem upoznavanja javnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i drugim
antidiskriminacijskim zakonima, te mehanizmima zaštite od rodne diskriminacije.  Poseban naglasak u
svim aktivnostima tim povodom staviti će se na žene pripadnice nacionalnih manjina te žene s
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invaliditetom kao posebno deprivilegirane skupine žena.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Rokovi: kontinuirano
Indikator provedbe: broj obilježenih dana, broj sudionika/ca te broj medijskih istupa
Sredstva: Osigurati će se sa pozicije za djelovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

1.2. Prilikom dodjele financijskih potpora organizacijama civilnog društva dio sredstava izdvojiti će se
za projekte usmjerene k podizanju znanja i svijesti o ljudskim pravima žena i ravnopravnosti spolova, s
naglaskom na projekte usmjerene na pružanje pomoći ženama žrtvama nasilja, ženama s
invaliditetom i pripadnicama nacionalnih manjina. Također će se u prijavne obrasce za sve projekte
uvesti pitanje "Na koji način predloženi projekt doprinosi ravnopravnosti spolova?" kao jedan od
elemenata vrednovanja kvalitete projekta te će se u obrascima za izvještaj tražiti spolno razlučeni
podaci o korisnicima projekta, a koji će se onda objavljivati u izvješću o potporama.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi: 2012.
Indikator provedbe: broj projekata koji doprinose ravnopravnosti spolova u odnosu na ukupan broj
odobrenih projekata, spolno razlučeno izvješće o korisnicima projekata
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

1.3. Obvezati će se sva tijela Krapinsko-zagorske županije da se u sve odluke i akte unese rodno
osjetljiv jezik te da se sve funkcije na svim razinama vlasti i administracije te institucija u vlasništvu
županije izražavaju u rodno osjetljivom obliku.

Nositelj: Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
Rokovi: 2012.
Indikator provedbe: akti sadrže rodno osjetljiv jezik, sve funkcije i pozicije izražavaju se u rodno
osjetljivom obliku (uključivo i web stranice)
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

1.4. Sudjelovati će se u provođenju nacionalnog akcijskog plana za unaprjeđenje položaja žena u
ruralnim krajevima te sukladno tome donijeti posebne mjere za Krapinsko-zagorsku županiju.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Rokovi: kontinuirano
Indikator provedbe: broj aktivnosti iz akcijskog plana u kojima je sudjelovalo Povjerenstvo za
ravnopravnost spolova
Sredstva: Osigurati će se sa pozicije za djelovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

1.5. Redovito će se održavati tribine, seminari, konferencije, kampanje i druge aktivnosti o političkoj
zastupljenosti žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, na nacionalnoj i lokalnoj razini s posebnim
naglaskom na žene pripadnice nacionalnih manjina i žene s invaliditetom.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj održanih aktivnosti
Sredstva: Osigurati će se sa pozicije za djelovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ
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1.6. Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova pri imenovanju u tijela vlasti, izaslanstva,
povjerenstva i druga tijela te pravne osobe s javnim ovlastima u Krapinsko-zagorskoj županiji vodit će
se računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola. U svrhu praćenja ove mjere na godišnjoj razini će
se izrađivati statističko izvješće o članovima/članicama županijske skupštine, odbora županijske
skupštine, savjeta i odbora koje osniva Krapinsko-zagorska županije, nadzornih i upravnih vijeća te
drugih odbora institucija u vlasništvu Krapinsko-zagorske županije, jednako kao rukovodećih pozicija u
županijskoj administraciji. Navedena statistika biti će dostupna na internetskim stranicama Krapinsko-
zagorske županije.

Nositelj: Župan i Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
Rokovi: kontinuirano
Indikator provedbe: izrađeno statističko izvješće, dostupnost izvješća na web stranicama.
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

1.7. Sudjelovati će se u promicanju mjera iz Nacionalne politike za ravnopravnost spolova te
distribuciji i promociji relevantnih međunarodnih dokumenata o ravnopravnosti spolova ( Strategija za
ravnopravnost između žena i muškaraca 2010. – 2015. Europske komisije, UN-ova Konvencija o
uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Pekinška deklaracija i Platforma za djelovanje, Priručnik
Vijeća Europe o strategijama za suzbijanje rodnih stereotipa u medijima), a u svrhu informiranja
građanstva o obvezama uvođenja rodno osjetljivih politika u sva područja društvenog života, a u
skladu s nacionalnim zakonodavstvom i standardima EU.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Rokovi: kontinuirano
Indikator provedbe: broj aktivnosti u kojima je sudjelovalo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Sredstva: Osigurati će se sa pozicije za djelovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

1.8. Poticat će se osnivanje gradskih i općinskih povjerenstava za ravnopravnost spolova, voditi
evidenciju, surađivati s njima i o navedenome redovito izvještavati Ured za ravnopravnost spolova.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Rokovi: 2012.
Indikator provedbe: broj aktivnosti, broj osnovanih porvjerenstava
Sredstva: Osigurati će se sa pozicije za djelovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

1.9. Sudjelovati će se na Koordinaciji županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova radi
unapređivanja i usklađivanja aktivnosti te razmjene informacija i primjera dobre prakse provedbe
politike ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj osoba koje su iz Povjerenstva sudjelovale na koordinaciji
Sredstva: Osigurati će se sa pozicije za djelovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

1.10. U okviru sredstava koja se izdvajaju za elektroničke medije, ugovorno će se definirati da korisnici
sredstava moraju kreirati rodno senzibilizirane medijske sadržaje, promicati ravnopravnost spolova te
poticati edukaciju o rodnoj ravnopravnosti medijskih djelatnika i djelatnica koji kreiraju medijske
sadržaje.

Nositelj: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
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Rokovi: 2012.
Indikator provedbe: klauzula unesena u ugovore
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

1.11.Sukladno mogućnostima pratiti će se sadržaji medija radi detekcije rodnih stereotipa te će se na
iste upozoriti medijske kuće.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Indikator provedbe: broj upozorenja te godišnji izvještaj o radu Povjerenstva
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

2. Tržište rada i poduzetništvo
Cilj: Unaprijediti konkurentnost žena na tržištu rada te ojačati poduzetništvo žena. Poticati
veće sudjelovanje muškaraca u brizi oko djece. Ojačati institucionalnu skrb za djecu te starije i
nemoćne članove/ice obitelji.

2.1. Pratit će se i javno objavljivati zasebni podaci o položaju žena na tržištu rada temeljem učinaka u
provedbi mjera Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje 2011. -2012. godine i 2013. –
2014. godine).

Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: jednom godišnje izrađen i javno objavljen izvještaj o položaju žena na tržištu rada
u KZŽ
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

2.2. Provoditi će se nacionalni planovi za poticanje zapošljavanja i razvoja poduzetništva, uz razradu
dodatnih poticajnih mjera.

Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i financije
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj provedenih mjera iz nacionalnih planova
Sredstva: Osigurati će se sredstva u županijskom proračunu sukladno mogućnostima.

2.3. Sustavno će se promicati poduzetništvo žena kroz medijske kampanje, programe i obrazovanje
žena o poduzetništvu, pružanjem organizacijske, financijske, prostorne i druge pomoći.

Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Zagorska razvojna agencija
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj aktivnosti poduzet u svrhu promicanja žena u poduzetništvu
Sredstva: Troškovi će se podmiriti u okviru redovite djelatnosti ZARA-e i iz županijskog proračuna.

2.4. U suradnji s organizacijama civilnog društva pripremati će se i provoditi projekti u svrhu povećanja
zaposlivosti žena.

Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo i financije i Zagorska razvojna agencija
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj pripremljenih i broj provedenih projekata
Sredstva: Troškovi će se podmiriti u okviru redovite djelatnosti iz županijskog proračuna.
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2.5. Provodit će se aktivnosti za poticanje jednake raspodjele kućanskih i obiteljskih poslova te
ravnopravnu podjelu roditeljske odgovornosti za skrb o djeci, uključujući promociju korištenja
roditeljskog dopusta očeva. U tu svrhu će se sve zaposlenike u županijskoj upravi i institucijama u
vlasništvu županije informirati o pravu očeva na korištenje roditeljskog dopusta te će se razraditi
modeli dodatnih pogodnosti za zaposlenike županijske uprave kako bi se potaknulo veće sudjelovanje
očeva u roditeljskim obvezama.

Nositelj: Upravni odjel za poslove župana i Županijske skupštine
Rokovi: 2012.
Indikator provedbe: izrađen i distribuiran letak, kreirani modeli pogodnosti
Sredstva: Troškovi će se podmiriti u okviru redovite djelatnosti iz županijskog proračuna.

2.6. Poticat će se povećanje kapaciteta te roditeljima prilagođena organizacija odgoja i obrazovanja
djece predškolske dobi u općinama i gradovima te trgovačkim društvima i poslovnim organizacijama u
javnom i privatnom vlasništvu.

Nositelj:  Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj djece obuhvaćen predškolskim odgojem i obrazovanjem, broj organizacija
koje osiguravaju skrb za djecu
Sredstva: Osigurati će se sredstva u županijskom proračunu sukladno mogućnostima.

2.7. Poticati će se stvaranje dostupnosti domova/ustanova za stare, bolesne i nemoćne, uključujući i
mogućnost dnevnog boravka.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj osoba obuhvaćen domovima/ustanovama i dnevnim boravcima
Sredstva: Osigurati će se sredstva u županijskom proračunu sukladno mogućnostima.

3. Obrazovanje, šport i kultura
Ciljevi: Smanjiti rodnu segregaciju u obrazovanju između žena i muškaraca. Unaprijediti
sudjelovanje žena u športu i kulturi. Promicati obrazovanje o ravnopravnosti spolova u
školskom sustavu.

3.1. U slučaju izjednačenog rezultata po svim osnovama vrednovanja pri dodjeli učeničkih i
visokoškolskih stipendija, prednost će se dati podzastupljenom spolu.

Nositelj: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Rokovi: 2012,
Indikator provedbe: izmjenjen pravilnik o stipendijama
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

3.2. U okviru natječaja za stipendije učenicima i učenicama, studentima i studenticama, uvesti će se
dodatni bodovi za one koji se školuju za rodno netradicionalno zanimanje (ono zanimanje za koje se
školuje manje od 40% podzastupljenog spola).

Nositelj: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Rokovi: 2012.
Indikator provedbe:  izmjenjen pravilnik o stipendijama
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti..
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3.3. Svake godine nakon završetka upisa u srednje škole te visoka učilišta koja djeluju na području
županije izrađivati će se statističko izvješće sa spolno razlučenim podacima za svaku školu, visoko
učilište i upisani program. Objedinjeno izvješće će se dostavljati Povjerenstvu za ravnopravnost
spolova te će se sukladno izvješćima planirati daljnje mjere za smanjenje rodne/spolne segregacije u
obrazovanju.

Nositelj: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: izrađeno izvješće, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ raspravljalo o
izvješću
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

3.4. Športašicama će se osigurati jednaka dostupnost športske infrastrukture, kako u vremenu
korištenja tako i u kvaliteti, te dostupnost stručnog usavršavanja, osposobljavanja i zapošljavanja u
športu. Na godišnjoj razini će se pratiti kvantitativno i kvalitativno sudjelovanje žena u športskim
klubovima na području županije. O navedenome će Zajednica športova jednom godišnje izveštavati
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ.

Nositelj: Zajednica športova KZŽ
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: izrađeno izvješće, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ raspravljalo o
izvješću
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.

3.5. Osigurati će se dodatna sredstva za poticanje rada postojećih ženskih športskih klubova i
osnivanje novih.

Nositelj: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Rokovi: 2013.
Indikator provedbe: unesena stavka u proračun
Sredstva: Osigurati će se sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 50 000 kuna u prvoj godini.

3.6. Podržavat će se provedba i osiguravati financijska sredstva za potporu ciljanim znanstvenim
rodnim istraživanjima i analizama, uključujući projekte u području kulture.

Nositelj: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu
Rokovi: 2013.
Indikator provedbe: unesena stavka u proračun, broj kulturnih projekata vezanih uz rodna pitanja
Sredstva: Osigurati će se sredstva u županijskom proračunu u iznosu od 10 000 kuna.

3.7. Zajednica tehničke kulture o sudjelovanju žena u programima tehničke kulture jednom godišnje
izvještavati će Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ.

Nositelj: Zajednica tehničke kulture KZŽ
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: izrađeno izvješće, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ raspravljalo o
izvješću
Sredstva: Nisu potrebna dodatna sredstva, mjera će se izvršiti u okviru redovitih djelatnosti.
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3.8. Poticati će se edukaciju nastavnika/ca i profesori/ca o ravnopravnosti spolova i suradnja s
županijskim voditeljima građanskog odgoja i obrazovanja u cilju temeljitijeg uvođenja kroskurikulrne
edukacije o ravnopravnosti spolova te  provođenje Modula za ravnopravnost spolova u osnovnim i
srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

Nositelj: Zajednica tehničke kulture KZŽ
Rokovi:  kontinuirano
Indikator: broj škola u kojima se provodi modul za ravnopravnost spolova, broj učenika/ca
obuhvaćenih obrazovanjem za ravnopravnost spolova
Sredstva: Troškovi će se podmiriti u okviru redovite djelatnosti iz županijskog proračuna.

4. Zdravstvena i socijalna sigurnost žena i muškaraca
Cilj: Unaprijediti rodno specifičnu zdravstvenu žaštitu u Krapinsko-zagorskoj županiji.

4.1. Pristupiti će se nabavi minimalno jednog ginekološkog stola za žene s tjelesnim invaliditetom.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi: 2012.
Indikator provedbe: nabavljen je ginekološki stol
Sredstva: Osigurati će se sredstva u iznosu od 40 000 kuna u županijskom proračunu.

4.2. U OB Zabok osigurati će se adekvatan prostor u okviru odjela babinjača, a u svrhu osiguranja
viđanja majke i novorođenčeta od strane oca tijekom njihova boravka u bolnici.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi: 2013.
Indikator provedbe: osiguran je adekvatni prostor
Sredstva: Osigurati će se sredstva u županijskom proračunu nakon izrade procjene radova.

4.3. Poticati će se preventivni programi ranog otkrivanja raka dojke, raka prostate te općenito programi
zaštite reproduktivnog zdravlja.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi:  kontinuirano
Indikator provedbe: broj provedenih preventivnih programa
Sredstva: Osigurati će se u državnom proračunu te po potrebi u proračunu županije

4.4. Sukladno raposloživim financijskim sredstvima pristupiti će nabavi suvremenih pomagala za
olakšavanje poroda (stolčić, kada) za rodilište u OB Zabok

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi: 2013.
Indikator provedbe: broj nabavljenih su pomagala
Sredstva: Osigurati će se sredstva u iznosu od 40 000 kuna u županijskom proračunu.

5. Prevencija rodno uvjetovanog nasilja
Cilj: Stvoriti sustav direktne podrške za žene žrtve nasilja.
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5.1. Podržati i sufinancirati će se pokretanje SOS telefona i savjetovališta za žene žrtve nasilja
sukladno Preporuci (2002)5 Odbora ministara Vijeća Europe državama članicama o zaštiti žena od
nasilja. U tu svrhu surađivati će se s organizacijama civilnog društva.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi: 2012.
Indikator provedbe: otvoren je SOS telefon i savjetovalište
Sredstva: Osigurati će se uvođenjem nove stavke u proračun u iznosu od 85 000 kuna

5.2. Izraditi će se projekt otvaranja Sigurne kuće za žene žrtve nasilja u Krapinsko-zagorskoj županiji.
U tu svrhu surađivati će se s organizacijama civilnog društva.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi: 2013.
Indikator provedbe: izrađen je projekt otvaranja Sigurne kuće
Sredstva: Troškovi će se podmiriti u okviru redovite djelatnosti iz županijskog proračuna.

5.3. Distribuirati će se Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja svim relevantnim
ustanovama, uključivši osnovne i srednje škole.

Nositelj: Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i udruge
Rokovi: kontinuirano
Indikator provedbe: distribuiran je protokol
Sredstva: Troškovi će se podmiriti u okviru redovite djelatnosti iz županijskog proračuna.

5.4. Organizirat će se i provoditi kampanje i druge aktivnosti, radionice, predavanja, tribine, okrugli
stolovi o problemu rodno uvjetovanog nasilja, uključujući trgovanje ljudima i prostituciju kao i nasilje
nad LGBT osobama te tiskati, distribuirati publikacije i edukativne materijale o svim oblicima nasilja
nad ženama radi informiranja i podizanja javne svijesti o pojavi, problemima i načinima suzbijanja
rodno uvjetovanog nasilja.

Nositelj: Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ
Rokovi: kontinuirano
Indikator provedbe: broj provedenih aktivnosti
Sredstva: Osigurati će se sa pozicije za djelovanje Povjerenstva za ravnopravnost spolova KZŽ

Dostaviti: PREDSJEDNIK
1. Ured za ravnopravnost spolova Vlade RH-a, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
2. Povjerenstvo za ravnopravnost spolova KZŽ,
3. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu, Višeslav Ćuk, dr. med.
4. za prilog zapisniku,
5. za Zbirku isprava,
6. Pismohrana.


