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Popis kratica: 

 

ŽP   Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova 

GP  Gradsko povjerenstvo 

IŽ   Istarska županija 

ŽS  Županijska skupština 

Zaklada   Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

UVOD 

 

Operativni plan aktivnosti sadrži plan rada Povjerenstva za ravnopravnost 
spolova Istarske županije za 2013. godinu. Donosi se na temelju Akcijskog plana za 
provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 
2015. godine na području Istarske županije (dalje u tekstu:  Akcijski plan). 

Akcijski plan prijedlog je akcijskog okvira za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Istarske županije (dalje u tekstu: Županijsko povjerenstvo).  

 
Akcijski plan se predlaže temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova i  mjere 7.1.5. 
Nacionalne politike za ravnopravnost spolova -  dva osnovna  strateška  dokumenta 
Republike Hrvatske donijeta s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja 
stvarne ravnopravnosti spolova provedbom politike jednakih mogućnosti. 
 
Akcijski plan predstavlja akcijski okvir za djelovanje Županijskog povjerenstva pri 
realizaciji programskih zadataka čije je provođenje i  realizacija  u nadležnosti  
Županijskog povjerenstva, ali i okvir za sukreiranje lokalne politike u području 
ravnopravnosti spolova u savjetodavnom dijelu, kada se radi o mjerama koje su izvan 
nadležnosti Županijskog povjerenstva.  
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I. OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA 2013. GODINU 

                                                           
1
 Sve aktivnosti iz Operativnog plana za 2013.  godinu odvijaju se u suradnji sa Zakladom za poticanje 

partnerstva i razvoja civilnog društva. 

 
Aktivnost 

Odgovorna 
osoba 

Kada/Gdje U suradnji   
Indikatori 

postignuća 
1. IV. Sjednica ŽP  Ines Dojkić 25. siječnja, 

Pula 
Zaklada1 Zapisnik sa 

sjednice, 
usvojen 
Operativni plan 
za 2013.g. 

2. Izrada logotipa i vizualnog identitet ŽP  Ines Dojkić  
 
 

Studio za 
grafičke usluge 

Izrađen vizualni 
identitet ŽP 

3. Kampanja za promicanje političke 
zastupljenosti žena na lokalnim 
izborima 2013. 
 

Ines Dojkić Veljača, IŽ 
 

Express 
agencija, 
TV i radio 
postaje u IŽ 

Izrađeni radio i 
TV spot u trajanju 
od 30 sec, koji se 
emitiraju min. 5 
puta dnevno u 
razdoblju od 
mjesec dana 

4. Organizirati koordinacijski sastanak s 
gradskim povjerenstvima  
 

Ines Dojkić 27. veljače, 
Pazin 

Gradska 
povjerenstva 

Zapisnik  i 
zaključci 
sa sastanka 
 

5. Poslati cirkularno pismo svim državnim 
upravama s upozorenjem da poštuju 
odredbe Zakona o ravnopravnosti 
spolova  
 

Ružica 
Mitrović- 
Maurović 

 

Veljača, IŽ / Poslano pismo 
svim državnim 
upravama u IŽ 

6. V. Sjednica ŽP 
 

Ines Dojkić 25. svibnja, 
Pula 

Zaklada Zapisnik sa 
sjednice 
 

7. Seminar i radionica za žene 
poduzetnice i/ili nezaposlene žene koje 
žele pokrenuti vlastiti posao  
 

Viviana Benussi 11.-12. travnja IŽ 
HGK ŽK Pula 
 

100 informiranih i 
educiranih žena 
kroz seminar i 
radionicu 
 

8. Okrugli stol s političarkama i 
političarima na temu zastupljenosti 
žena na izbornim listama (nakon što 
budu izrađene i predane) 
 
 

Branka Žužić  9. svibnja, 
Pula 
 

Predstavnici/e 
političkih 
stranaka u IŽ 

Izrađena analiza i 
pokazatelji o 
zastupljenosti 
žena na listama 
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9. Okrugli stol na temu ženski sport u 
odnosu na muški sport, te 
zastupljenost žena u upravnim vijećima 
istarskih sportskih klubova 
 
 

Branka Žužić  
Jadranka 
Černjul 

4. travnja  Predstavnici/e 
sportskih 
klubova 

Održan okrugli 
stol; uvid u 
zastupljenost 
žena u upravnim 
vijećima 

10. Modularni trening za političarke  Maria Črnac 
Rocco 

Rujan/listopad 
 

Treneri/ce, 
predstavnice 
političkih 
stranaka 

Broj educiranih 
političarki 

11. VI. Sjednica ŽP Ines Dojkić Kolovoz, rujan Zaklada Zapisnik sa 
sjednice 
 

12. Okrugli stol "Zaštita materinstva" 
sukladno smjernicama za zaštitu 
trudnica koju provodi Međunarodna 
agencija rada pod sloganom "Zaštita 
materinstva nije tek osobno pitanje“ 
 

Mirjana 
Cvijanović 

Listopad  Održan okrugli 
stol 

13. Izrada vodiča o rodno osvještenom 
jeziku na hrvatskom i talijanskom jeziku 
s konkretnim primjerima uporabe 
 

 Studeni, 
prosinac 

Obrazovne 
institucije 

Izrađen i 
distribuiran vodič 

14. Obilježavanje Nacionalnog dana borbe 
protiv nasija nad ženama 
 

Jadranka 
Černjul 

Branka Žužić 
 

22. rujna Sigurna kuća 
Istra 

Obilježen dan 
Podignuta svijest 
o problemu 
nasilja 
 

15. Ispitivanje mogućnosti otvaranja 
adolescentne ambulante u Puli, s 
timom ginekologa (inje) i psihologa 
(inje), susreti i razgovori s odgovornima 
za zdravstvo u Puli i Istarskoj županiji 
 

Branka Žužić Rujan Ginekolozi/inje, 
psiholozi/inje, 
Institucije za 
zdravstvo u IŽ 

Mogućnosti za 
otvaranje 
ambulante 

16. Koordinacijski sastanak s 
novoizabranim gradskim i općinskim 
povjerenstvima 
 

Ines Dojkić Rujan Gradska i 
općinska 
povjerenstva 

Zapisnik i 
zaključci sa 
sastanka 

17. VIII. Sjednica ŽP 
Analiza provedbe Operativnog plana za 
2013. 

Ines Dojkić Studeni, 
prosinac 

Zaklada Zapisnik sa 
sjednice, 
zaključci o 
provedi 
Operativnog 
plana za 2013. 

18. Izrada Operativnog plana za 2014. 
godinu 
 

ŽP Prosinac / Izrađen 
operativni plan  
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Medijske aktivnosti 
 

19. U sklopu emisije o ravnopravnosti 
spolova ''Druga strana'', jednom tjedno 
se obrađuju teme vezane uz 
ravnopravnost 
 

Jelena 
Vitasović 

Kontinuirano, 
jednom tjedno 

TV Istra Emitirana emisija 

20. Kontinuirano medijsko praćenje 
aktivnosti ŽP i GP; predstavljanje 
aktivistica i relevantnih osoba na   
području ravnopravnosti na TV Istri 
 

Jelena 
Vitasović 

Kontinuirano, 
jednom tjedno 

TV Istra Emisija emitirana 

21. Sastanak s glavnim urednicama/icima 
svih istarskih medija s ciljem 
uspostavljanja suradnje i praćenja 
sadržaja na temu ravnopravnosti 
spolova 

 

   

Kontinuirane aktivnost 
 

22. Korištenje rodno osjetljivog jezika u tijelima državne uprave 
 

23. Sukladno mjeri 1.1.4. Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine, 
Županijsko povjerenstvo će prigodnim manifestacijama redovito obilježavati Međunarodni dan žena – 8. ožujka, 
Svjetski dan seoskih žena – 15. listopada, 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. 
 


