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 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 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, Zavod za socijalnu skrb 
Čakovec, zdravstvene ustanove i odgojno-obrazovne ustanove na području 
Međimurske županije, Zavod za zapošljavanje – Područna služba 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 2014. godine održane su dvije sjednice Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova. Na sjednicama nije toliko stavljen naglasak na pojedinačne 
slučajeve nasilja u obitelji, nego je rad Županijskog povjerenstva prvenstveno bio 
usmjeren na realizaciju pojedinih točaka Programa rada Povjerenstva za 2014. 
godinu (organizaciju tribina i sastanaka 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). 
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 8. mart – Međunarodni dan žena, obilježio se tribinom na temu trgovanja 
ljudima, koja se održala 10. ožujka. Na tribini se predstavila kampanja protiv 
trgovanja ženama i djevojčicama "Dvije djevojčice" Udruge CESI iz Zagreba. 
Također, bilo je riječi i o istraživanju koje je u sklopu regionalnog projekta Balkans 
ACT provela Udruga Zora iz Čakovca, a koje se bavi identifikacijom i kompenzacijom 
žrtava trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj. Tribini su nazočile Višnja Ljubičić, 
pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Sandra Veber, predstavnica 
Ravnateljstva policije i Marina Matulic Horvat iz Policijske uprave međimurske, Sanja 
Cesar, predsjednica udruge CESI i Marina Kolar, predstavnica udruge ZORA.  
 

Tribini su se uz predstavnike medija, gradskih/općinskih povjerenstava za 
ravnopravnost spolova, županijskog rukovodstva i dr., pozvali i predstavnici osnovnih 
i srednjih škola u s područja Međimurske županije, te predstavnici učeničkih vijeća.  
 

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježio se održavanjem 
sastanka Koordinacije tijela i drugih čimbenika obveznih za postupanje po Protokolu 
o postupanju u slučaju nasilja u obitelji Međimurske županije u utorak 25. studenog u 
prostorijama Centra za socijalnu skrb Čakovec. Sastanak su zajednički organizirali 
Društvo socijalnih radnika Međimurja i Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije, a nazočili su mu predstavnici svih institucija koje su po 
Protokolu obvezne uključiti se u slučaju obiteljskog nasilja (Policijska uprava 
međimurska, Općinsko državno odvjetništvo, Prekršajni i Općinski sud, Centar za 
socijalnu skrb Čakovec, zdravstvene ustanove i odgojno-obrazovne institucije). 

 
Radio 105 iz Selnice je 25. studenog besplatno emitirao „đinglove“, tj. kratke 

poruke na temu borbe protiv nasilja nad ženama.  
 
Povodom 1. 12. – Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, učenicima srednjih 

škola podijelila se brošurica u svezi borbe protiv AIDS-a u izdanju Povjerenstva za 
ravnopravnost spolova Međimurske županije i Zavoda za javno zdravstvo 
Međimurske županije. 
 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova se u aktivnostima obilježavanja 
Svjetskog dana ljudskih prava pridružilo Koordinaciji za ljudska prava Međimurske 
županije, koja je bila nositelj tih aktivnosti.  
 

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Međimurske županije je iniciralo 
osnivanje povjerenstava za ravnopravnost spolova u općinama koje još iste nisu 
osnovale. 
  

Predstavnica Povjerenstva sudjelovala je VI. koordinaciji županijskih 
povjerenstava, održane početkom prosinca 2014. godine u Zagrebu. Nazočne je 
upoznala s Izvješćem o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova 2011. do 2015. godine, te prezentirala edukativni materijal 
kojeg je izradilo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova u suradnji sa Zavodom za 
javno zdravstvo Međimurske županije povodom 1. prosinca - Svjetskog dana borbe 
protiv AIDS-a.  
 

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) 
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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 2014. godinu bilo osigurano 10.000,00 kuna, ali 
je rebalansom Proračuna taj iznos smanjen na 5.000,00 kuna.  
  
 Sukladno Odluci o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Međimurske županije, Izvješće o radu za 2014. godinu Povjerenstvo za 
ravnopravnost spolova Međimurske županije će dostaviti Skupštini Međimurske 
županije na prihvaćanje. 
 
 

 
POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
KLASA: 004-01/15-04/5                  PREDSJEDNICA 
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-03           Josipa Carović, dipl. oec. 
Čakovec, 05. 03. 2015.       


