IV.
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NACIONALNOJ I
MEĐUNARODNOJ RAZINI I
OSTALE AKTIVNOSTI

* Detaljan prilog uz Izvješće o radu za 2013. Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

Osim aktivnosti navedenih u poglavljima po područjima djelovanja, Pravobraniteljica je u
2013.:
-

-

-

-

Organizirala 8 javnih događanja (4 okrugla stola1, 1 tiskovnu konferenciju2, 1
konferenciju3, 1 javnu tribinu4 i 1 performans i promocija priručnika za prepoznavanje
spolne diskriminacije5);
15 puta je posjetila 10 županija (12 gradova) sudjelujući na 24 lokalna događanja.
Izlagala na 23 i aktivno sudjelovala na 102 okruglih stolova, seminara, konferencija,
javnih rasprava i događanja u organizaciji državnih tijela, institucija, međunarodnih
organizacija i organizacija civilnog društva;
Sudjelovala i izlagala na 17 međunarodnih i regionalnih konferencija i stručnih
skupova, sudjelovala u 13 međunarodnih istraživanja i imala 24 susreta na
međunarodnoj/regionalnoj razini;
Sudjelovala na 18 sjednica i tematskih sastanaka odbora Hrvatskog sabora;
Održala 8 radionica o načelima ravnopravnosti spolova;
Surađivala i podržala rad 45 različitih organizacija civilnog društva iz cijele RH i 4
sindikata;
Surađivala s brojnim državnim tijelima i institucijama, međunarodnim organizacijama
sa sjedištem u RH, ženskim forumima i inicijativama političkih stranaka, pravnim
osobama te ostalim pravobraniteljskim uredima.

Sve aktivnosti detaljno su opisane na službenim web stranicama www.prs.hr koje su u 2013.
posjećene 1.254.770 puta.
o Javna događanja u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova (8)
10. prosinca 2013. - Zajednička konferencija za medije povodom Dana ljudskih prava pod
nazivom „Tolerancija u hrvatskom društvu“ pučke pravobraniteljice, pravobraniteljice za
ravnopravnost spolova, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i pravobraniteljice za djecu.
Tom prigodom potpisan je i Sporazum o međuinstitucionalnoj suradnji pravobraniteljskih
institucija.

14.6.2013. - „Razvoj prava žena i rodne ravnopravnosti“ u suradnji s Institutom „Ivo Pilar“; 17. 5.2013.
„Drugačije društvo je moguće: društveni položaj LGBT zajednice u Zagrebu i Rijeci (dva okrugla stola
istovremeno u suradnji sa Zagreb Pride-om, Lezbijskom organizacijom Rijeka - LORI, Queer sport Split);
1.2.2013. - „Ostvarivanje prava na zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u javnim službama i
osiguravanje rodne ravnopravnosti u 2012.“ u suradnji sa Srpskim demokratskim forumom.
2
10.12.2013. - Zajednička konferencija 4 pravobraniteljske institucije pod nazivom „Tolerancija u hrvatskom
društvu“ povodom Dana ljudskih prava.
3
30.10.2013. - „Jogjakartska načela - međunarodne pravne norme u zaštiti ljudskih prava LGBT osoba“ u
suradnji sa Zagreb Pride-om i Lezbijskom organizacijom Rijeka - LORI.
4
20.11.2013. - „Otkaz Zakona o radu - žensko NE fleksibilizaciji“ u suradnji sa Ženskom frontom za radna i
socijalna prava.
5
6.3.2013. „One su među nama“ u suradnji s tri ženske sindikalne grupe - Ženska sekcija Saveza samostalnih
sindikata Hrvatske, Odbor žena Nezavisnih hrvatskih sindikata te Koordinacija žena Hrvatske udruge sindikata“;
promocija vodiča „Kako prepoznati spolnu diskriminaciju u praksi i kako se od nje zaštititi“ - sudjelovale žene iz
društvenog, kulturnog, umjetničkog i znanstvenog života.
1

20. studenog 2013. - Tribina „Otkaz Zakonu o radu - žensko NE fleksibilizaciji“ u
organizaciji Ženske fronte za radna i socijalna prava u suradnji s Pravobraniteljicom za
ravnopravnost spolova. Na tribini je bilo riječi o ekonomsko-političkom kontekstu donošenja
novog Zakona o radu, položaju žena na tržištu rada te utjecaju nekih dijelova prijedloga
Zakona o radu na prava i obveze radnika u procesu rada.
30. listopada 2013. - Konferencija „Jogjakartska načela – međunarodne pravne norme u
zaštiti ljudskih prava LGBT osoba“ u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
u suradnji s udrugama Zagreb Pride i Lezbijskom organizacijom Rijeka LORI u sklopu
projekta „Drugačije društvo je moguće: Ujedinjeni/e za LGBT ravnopravnost“.
14. lipnja 2013. - Okrugli stol "Razvoj prava žena i rodne ravnopravnosti" u organizaciji
Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Instituta Ivo Pilar. Na okruglom stolu govorilo se
o razvoju, dosezima i međusobnim utjecajima politike ravnopravnosti spolova na razini
Ujedinjenih Naroda, Vijeća Europe, Europske unije i Republike Hrvatske.
17. svibnja 2013. - Dva okrugla stola „Drugačije društvo je moguće: društveni položaj
LGBT zajednice u Zagrebu i Rijeci“ u organizaciji Pravobraniteljice za ravnopravnost
spolova i LGBT organizacija civilnog društva (Zagreb Pride, Lezbijska organizacija Rijeka
LORI, Queer Sport Split), a povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i
transfobije.
06. ožujka 2013. - Performans „One su među nama“ - Povodom obilježavanja Međunarodnog
dana žena, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova i tri ženske sindikalne grupe - Ženska
sekcija Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Odbor žena Nezavisnih hrvatskih sindikata te
Koordinacija žena Hrvatske udruge sindikata organizirale su u Tvornici kulture promociju
vodiča za prepoznavanje spolne diskriminacije "Kako prepoznati spolnu diskriminaciju u
praksi i kako se od nje zaštititi" te performans "One su među nama" u kojemu su sudjelovale
žene iz društvenog, kulturnog, umjetničkog i znanstvenog života.
01. veljače 2013. - Okrugli stol „Ostvarivanje prava na zapošljavanje pripadnika nacionalnih
manjina u javnim službama i osiguravanje rodne ravnopravnosti u 2012.“ u organizaciji
Srpskog demokratskog foruma i suorganizaciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

o Obilazak županija (10 županija, 12 gradova)
U 2013. Pravobraniteljica je 15 puta posjetila 10 županija (12 gradova) i sudjelovala na
24 sastanaka i javnih događanja. U okviru tih posjeta 7 puta se sastala sa
županima/dožupanicom6, 4 puta s gradonačelnicima/zamjenicima7, 4 puta s ravnateljicama
obiteljskih centara8, 3 puta s ravnateljicama centara za socijalnu skrb9 te sudjelovala na 6
sastanaka u organizaciji lokalnih povjerenstava (odbora) za ravnopravnost spolova10.

6

Istarske županije, Karlovačke županije, Koprivničko-križevačke županije, Krapinsko-zagorske županije,
Međimurske županije.
7
Karlovca, Splita, Vodica, Bjelovara
8
Karlovačke županije, Koprivničko-križevačke županije, Međimurske županije, Splitsko-dalmatinske županije
9
CZSS Križevci, CZSS Karlovac, CZSS Šibenik
10
Istarske županije, Bjelovarsko-bilogorske i Grada Bjelovara, Karlovačke županije, Koprivničko-križevačke,
Međimurske županije, Splitsko-dalmatinske županije.

Bjelovarsko - bilogorska županija
04. prosinca 2013. - BJELOVAR - na tematskoj sjednici na kojoj su sudjelovali novi članovi i
članice županijskog povjerenstva i gradskog odbora za ravnopravnost spolova, gradonačelnik
Bjelovara Antun Korušec, županijska koordinatorica, predstavnici/ce MUP-a, Centra za
socijalnu skrb, srednjih škola te medija.
Istarska županija
27. rujna 2013. - PULA - Sastanak sa županom Istarske županije g. Valter Flegom.
27. rujna 2013. - PULA - Sastanak s Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Istarske
županije Vivianom Benussi, ujedno i dožupanicom Istarske županije, i članovima i članicama
županijskog povjerenstva.
Karlovačka županija
26. veljače 2013. - KARLOVAC - Sudjelovanje na okruglom stolu u organizaciji
županijskog Povjerenstva za ravnopravnost spolova održan je okrugli stol pod nazivom
„Provedba i problematika u provođenju Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji“.
Pored ostalih nazočili su i zamjenica gradonačelnika Marina Kolaković, zamjenik župana
Milenko Rebić, predsjednik Županijske skupštine Josip Zaborski.
26. veljače 2013. - Sastanak s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Karlovac, Višnjom
Malinar.
26. veljače 2013. - Sastanak s ravnateljem Obiteljskog centra Karlovačke županije Ivanom
Delićem.
Koprivničko-križevačka
07. rujna 2013. - ĐURĐEVAC - Uvodni govor na 3. izboru najuzornije seoske žene
Koprivničko-križevačke županije. Susret sa županom Darkom Korenom i predsjednikom
Županijske skupštine Damirom Felakom.
15. svibnja 2013 . - KRIŽEVCI - Sastanak s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Križevci,
Kristinom Frtalić.
15. svibnja 2013. - KRIŽEVCI - Sastanak s ravnateljicom Obiteljskog centra Koprivničkokriževačke županije Željkom Koluder-Vlahinja.
15. svibnja 2013. - KRIŽEVCI - Izlaganje na tribini pod nazivom „Obitelj – temelj ili izazov
suvremenog društva“, koju je povodom obilježvanja 15. svibnja - Međunarodnog dana obitelji
organizirala Udruga žena HERA. Tribini su nazočili župan Darko Koren i dožupan Ivan Pal,
pročelnik gradonačelnika Mladen Tenodi, predstavnici/ce obrazovnih ustanova, centara za
socijalnu skrb, policije, organizacija civilnog društva, obiteljskog centra i dr.
Krapinsko-zagorska županija
06. studenog 2013. - KRAPINA - Sastanak sa županom g. Željkom Kolarom i zamjenicom
župana mr.sc. Jasna Petek prof., Krapinskog-zagorske županije.
06. studenog 2013. - Educiranje u Krapini na radionici za nastavnike/ce i stručne suradnike/ce
osnovnih i srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije o trgovanju ženama u
svrhu seksualnog iskorištavanja u organizaciji CESI.

Međimurska županija
07. ožujka 2013. - ČAKOVEC - Sastanak sa županom Međimurske županije Ivanom
Perhočem.
07. ožujka 2013. - Prvi sastanak Povjerenstva za ravnopravnost spolova - Koordinacije tijela i
drugih čimbenika obveznih za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u
obitelji.
07. ožujka 2013. - Sastanak s ravnateljicom Obiteljskog centra Međimurske županije, Lidijom
Vinković.
Požeško-slavonska županija
15. listopada 2013. - POŽEGA - Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uz pratnju
ravnateljice Ratke Farkaš i zamjenika ravnateljice Sandija Prpića obišla Kaznionicu i Odgojni
zavod u Požegi, koji obuhvaćaju Odjel za maloljetnice, poluotvoreni te zatvoreni odjel za
kažnjenice te zatvor i Kaznionicu za maloljetne osobe. Posebno je razgovarala i sa
kažnjenicama koje su izrazile želju za razgovorom. Prilikom obilaska zatvora
pravobraniteljica je anonimno anketirala zatvorenice na okolnosti boravka u zatvoru, kao i
ondje zaposleno osoblje.
Splitsko-dalmatinska županija
25. studenog 2013. - Izlagačica na okruglom stolu u Splitu "Pobijedi strah - prijavi nasilnika"
na poziv Aide Batarelo, zamjenice gradonačelnika Grada Splita u povodu obilježavanja
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
29. kolovoza 2013. - Izlaganje u Splitu na okruglom stolu "Žene i posao, Europa i
mogućnosti" o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života.
19. ožujka 2013. - Sastanak s psihologinjom Obiteljskog centra Splitsko-dalmatinske
županije Majom Lipanović.
19. ožujka 2013. - Izlaganje na 2. radionici koju je u Splitu organizirao Ured za ljudska prava
i prava nacionalnih manjina Vlade RH na temu zločina iz mržnje.
02. veljače 2013. - Izlaganje u Splitu na radionici "Žene i politika" koju je za članice svih
većih političkih stranaka i nezavisnih lista, organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost
spolova Splitsko-dalmatinske županije. Radionicu je održala Udruga "Domine" iz Splita.
Šibensko-kninska županija
08. kolovoza 2013. - VODICE - Pravobraniteljica u radnoj posjeti gradonačelnici Vodica.
22. veljače 2013. - ŠIBENIK - Sastanak s ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Šibenik
Davorkom Grbac Plavčić.
Zadarska županija
23. studenog 2013. - ZADAR - Izlaganje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja
nad ženama u Zadru na tematskoj skupštini Foruma žena SDP-a Zadar koja je bila posvećena
nasilju nad ženama.

o Izlaganja (23) na okruglim stolovima, seminarima, konferencijama, javnim
raspravama i događanjima u organizaciji državnih tijela, međunarodnih organizacija
i organizacija civilnog društva11
14. prosinca 2013. - Izlagačica na seminaru o političkoj participaciji žena pod nazivom
„Politika ženama!“ u zajedničkoj organizaciji Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a
Hrvatske, Udruge za razvitak socijalne demokracije Novo društvo i Zaklade Friedrich Ebert.
10. prosinca 2013. - Izlagačica na završnoj konferenciji projekta "Trudna na poslu - stop
diskriminaciji majki na tržištu rada" koju je u Hrvatskom saboru organizirala udruga RODA Roditelji u akciji.
26. studenog 2013. - Izlaganje o diskriminaciji mladih žena na tržištu rada na 12. Izvještajno
tematskoj skupštini Foruma žena Gradske organizacije SDP-a Zagreb na temu „Usklađivanje
privatnih i profesionalnih obaveza žena“.
25. studenog 2013. - Izlagačica na okruglom stolu u Splitu "Pobijedi strah - prijavi nasilnika"
na poziv Aide Batarelo, zamjenice gradonačelnika Grada Splita u povodu obilježavanja
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
25. studenog 2013. - Izlagačica na okruglom stolu "Nasilje nad ženama s invaliditetom" u
organizaciji Ženske sobe i Mreže žena s invaliditetom, a povodom obilježavanja
Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
23. studenog 2013. - Izlaganje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama
u Zadru na tematskoj skupštini Foruma žena SDP-a Zadar koja je bila posvećena nasilju nad
ženama.
14. studenog 2013. - Izlaganje o pravnom statusu transrodnih osoba povodom projekcije
dokumentarnog filma "Jezik, rod i spol".
17. listopada 2013. - Izlaganje na seminaru o rodno uvjetovanom nasilju koji je u okviru
projekta "Udruženim naporima - prema novim standardima u zaštiti žena od rodno
uvjetovanog nasilja" organizirao Centar za žene žrtve rata - ROSA.
24. rujna 2013. - Izlaganje o diskriminaciji žena na tržištu rada na tematskoj sjednici
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Gradske skupštine Grada Zagreba na temu
"Diskriminacija žena na područjima zapošljavanja i rada".
17. rujna 2013. - Sudjelovanje na okruglom stolu Predsjednika RH povodom obilježavanja
Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
16. rujna 2013. - Izlaganje na okruglom stolu Ministarstva pravosuđa povodom 22. rujna,
Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
29. kolovoza 2013. - Izlaganje u Splitu na okruglom stolu "Žene i posao, Europa i
mogućnosti" o usklađivanju poslovnog i obiteljskog života. Druge gošće uvodničarke: Zita
Gurmai iz Europskog parlamenta, Pia Elda Locatelli iz talijanskog parlamenta te Gordana
Sobol, zastupnica u Hrvatskom saboru.
08. srpnja 2013. - Pravobraniteljica otvorila panel na tribini Foruma za ravnopravnost o
procjeni učinaka propisa sa stajališta ljudskih prava i temeljnih sloboda.
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U 2012. - 28.

18. lipnja 2013. - Izlaganje na sindikalnoj konferenciji "Starenje i društvena akcija" koju je
pod pokroviteljstvom predsjednika dr. Ive Josipovića organizirao Sindikat umirovljenika
Hrvatske.
15. lipnja 2013. - sudjelovanje i pozdravni govor na 12. Zagreb Pride-u.
24. svibnja 2013. - Izlaganje na obilježavanju Svjetskog dana poduzetnica i dodjela priznanja
za rad u socijalnom poduzetništvu.
15. svibnja 2013. - Izlaganje u Križevcima na tribini pod nazivom „Obitelj – temelj ili izazov
suvremenog društva“, koju je povodom obilježavanja 15. svibnja - Međunarodnog dana
obitelji organizirala Udruga žena HERA. Tribini su nazočili župan Darko Koren i dožupan
Ivan Pal, pročelnik gradonačelnika Mladen Tenodi, predstavnici/ce obrazovnih ustanova,
centara za socijalnu skrb, policije, organizacija civilnog društva, obiteljskog centra i dr.
09. svibnja 2013. - Izlagačica na panel raspravi o partnerskom nasilju: „Dating and partner
violence and using the gender transformative approach in working with young men as a tool
of prevention˝ u organizaciji udruge Status M.
11. travnja 2013. - Izlaganje o diskriminaciji mladih žena u Hrvatskoj na konferenciji "Mladi:
Rodna perspektiva" u organizaciji Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, a u okviru
projekta „Mlade žene mijenjaju svijet!“
21. ožujka 2013. - Sudjelovanje na promociji publikacije Upravnog odbora za ravnopravnost
između žena i muškaraca (CDEG) Vijeća Europe pod nazivom „Žene i novinari/novinarke
imaju prednost!“ o suzbijanju rodnih stereotipa jačanjem rodno osviještenog novinarstva u
organizaciji Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova.
08. ožujka 2013. - Uvodničarka na obilježavanju početka kampanje „Aktivne i uključene“ za
poticanje žena s invaliditetom u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske
- SOIH, u suradnji s Programom Ujedinjenih naroda za razvoj – UNDP Hrvatska i Uredom
pravobraniteljice za osobe s invaliditetom
06. veljače 2013. - Izlaganje na okruglom stolu o iskustvu institucije Pravobraniteljice za
ravnopravnost spolova o slučajevima zločina iz mržnje, koji je održan u organizaciji Ureda
Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, a u okviru projekta Veleposlanstva
Velike Britanije pod nazivom "Supporting the fight against hate crime".
17. siječnja 2013. - Izlaganje na tribini o problemima procesuiranja zločina silovanja u ratu
pred hrvatskim pravosuđem.
o Sudjelovanja i izlaganja na sjednicama odbora Hrvatskog sabora (18 )12

25. studenog 2013. - Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova povodom 25.
studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama organizirana u suradnji sa
Ženskom mrežom Hrvatske i Europskim ženskim lobijem o važnosti ratifikacije Konvencije
Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.
20. studenog 2013. - Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o diskriminaciji
LGBT osoba nazvanu „Drugačije društvo je moguće: suzbijanje diskriminacije LGBT osoba".
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12. studenog 2013. - 20. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova. Na dnevnom redu bilo je:
1) Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2012.
godinu, 2) Izvješće o radu državnog odvjetništva RH za 2012. godinu i 3) Prijedlozi udruga
vezani uz ocjenu ustavnosti referendumskog pitanja o ustavnoj definiciji braka.
01. listopada 2013. - Odbor za obitelj, mlade i sport Hrvatskog sabora organizirao je okrugli
stol s temom Obiteljskog zakona.
25. rujna 2013. - 33. sjednica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. U okviru
točke dnevnog reda o Izvješću o pojavama diskriminacije za 2012. godinu, pravobraniteljica
je govorila o pojavama diskriminacije iz svoje nadležnosti.
24. rujna 2013. - Odbor za ravnopravnost spolova 19. sjednicu na kojoj je raspravljao o
Prijedlogu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i o Izvješću o pojavama diskriminacije za
2012. godinu.
10. srpnja 2013. - Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo o Izvješću o radu za
2012. pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.
28. svibnja 2013. - Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o Izvješću
pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012.
24. svibnja 2013. - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora o Izvješću o radu
pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012.
22. svibnja 2013. - Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina - rasprava o Izvješću o
radu pučkog pravobranitelja za 2012.
18. travnja 2013. - Sjednica Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo na temu
„Zlostavljanje na radu, mobbing, u svjetlu postojeće normativne regulative u RH“.
11. travnja 2013. - Tematska sjednica Odbora za ravnopravnost spolova vezana za probleme
rodno disforičnih osoba prilikom ostvarivanja prava na upis promjene spola u državnim
maticama pod nazivom „Potreba reguliranja pravnog statusa transrodnih i transeksualnih
osoba u Republici Hrvatskoj“.
20. ožujka 2013. - Sudjelovanje na sastanku s izaslanstvom Odbora za ljudska prava i slobode
Skupštine Crne Gore u organizaciji Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Hrvatskog sabora. Na sastanku se razgovaralo o tijelima i mehanizmima zaštite ljudskih
prava, kao i zaštite prava pojedinih ugroženijih skupina stanovništva u Republici Crnoj Gori i
Republici Hrvatskoj.
28. veljače 2013. - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora u suradnji s udrugom
CESI i uz potporu Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država organizirao je konferenciju
"Postizanje rodne ravnopravnosti - izgradnja ženskog savezništva u politici i civilnom
društvu".
19. veljače 2013. - 14. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova o prijedlogu Zakona o
dadiljama
06. veljače 2013. - Na saborskom odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
održana je rasprava o Kurikulumu zdravstvenog odgoja s gledišta ljudskih prava, na kojoj su
sudjelovali ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, predstavnici vjerskih zajednica,
pravobraniteljica za djecu, zamjenik pučkog pravobranitelja, pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova, predstavnici akademske zajednice, predstavnici i predstavnice
organizacija civilnog društva.

05. veljače 2013. - 13. sjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskoga sabora na kojoj
se raspravljalo o Prijedlogu zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kao i o Izvješću o
poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2011.
22. siječnja 2013. - Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održao je sjednicu na
kojoj su razmatrani prijedlozi dvaju zakona: Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i
Zakona o dadiljama.
o Predavanja/radionice o načelima ravnopravnosti spolova (8)
18. prosinca 2013. - Predstavljanje institucije pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
učenicima/ama u OŠ "Dragutin Tadijanović" u Zagrebu.
06. prosinca 2013. - U organizaciji Akademije HRT-a, radionica za djelatnike/ce Hrvatske
televizije o tome što HTV može učiniti u cilju promicanja ravnopravnosti spolova u svojim
sadržajima.
06. studenog 2013. Radionica u Krapini za nastavnike/ce i stručne suradnike/ce osnovnih i
srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije o trgovanju ženama u svrhu
seksualnog iskorištavanja u organizaciji CESI.
20. travnja 2013. - Radionica „Ravnopravnost spolova u ruralnom razvoju – osnaživanje
žena u ruralnom društvu“ u organizaciji OGI (Organizacije za građanske inicijative) iz Drniša.
19. ožujka 2013. - 2. radionica koju je u Splitu organizirao Ured za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Vlade RH na temu zločina iz mržnje.
08. veljače 2013. - Radionica u Agrokoru pod nazivom "Zaštita dostojanstva radnika,
ravnopravnost spolova i zabrana diskriminacije na radu i pri zapošljavanju" za ovlaštene
osobe za zaštitu dostojanstva radnika, imenovanih sukladno Zakonu o radu.
02. veljače 2013. - Radionica "Žene i politika" koju je za članice svih većih političkih
stranaka i nezavisnih lista, organiziralo Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Splitskodalmatinske županije. Radionicu je održala Udruga "Domine" iz Splita.
22. siječnja 2013. - Predavanje polaznicima/ama Mirovnih studija o nadležnostima i
aktivnostima institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.
o Ostala sudjelovanja, inicijative, podrška i kontakti (102) vezani uz suradnju s
državnim tijelima, obrazovnim institucijama, organizacijama civilnog društva,
sindikatima i drugim društvenim dionicima13

23. prosinca 2013. - Potpisan Memorandum o suradnji institucije Pravobraniteljice s
Pravnom klinikom Pravnog fakulteta.
18. prosinca 2013. - Javno savjetovanje za LGBT zajednicu u povodu prijedloga Zakona o
životnom partnerstvu u organizaciji Zagreb Pride-a.
18. prosinca 2013. - Predstavljanje HUP skora - mjerenje ostvarenja HUP-ovih preporuka i
rezultata reformi.
17. prosinca 2013. - 13. Socijalna slika Grada Zagreba 2012. u izradi Gradskog ureda za
socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Zagreba.
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U 2012. godini - 70.

16. prosinca 2013. - Predstavljanje publikacije za unaprjeđenje sustava financiranja visokih
učilišta i studentskog standarda u Hrvatskoj u organizaciji Instituta za razvoj obrazovanja i
MZOŠ-a.
13. prosinca 2013. - Predstavljanje knjige "Širenje područja političkog: novi pogledi na
političku participaciju žena“ koja govori o rodno osviještenim politikama, o rodnoj podjeli
rada kao prepreci političkoj participaciji žena te o desetljeću istraživanja stavova građana i
građanki o sudjelovanju žena u politici i na mjestima odlučivanja. Knjigu je izdao Centar za
ženske studije.
11. prosinca 2013. - VI. seminar za koordinatorice za žene u športu: „Žene u športu:
mogućnosti i ograničenja“ u organizaciji Komisije za žene u športu Hrvatskog olimpijskog
odbora u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta i Gradskim uredom za
obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.
10. prosinca 2013. - Obilježavanje Dana ljudskih prava u organizaciji Ureda za ljudska prava
i prava nacionalnih manjina Vlade RH promocijom filma Danisa Tanovića „Epizoda u životu
berača željeza“ u Muzeju suvremene umjetnosti.
09. prosinca 2013. - Obilježavanje pet godina rada institucije Pravobraniteljice za osobe s
invaliditetom.
09. prosinca 2013. - Sastanak s glavnom urednicom portala Index.hr vezano za upoznavanje
s rezultatima istraživanja naslovnica 9 Internet portala koje je provela 2012., a u sklopu svoje
inicijative da osobno kontaktira s odgovornima u medijima i tijelima zaduženima za nadzor
medija.
06. prosinca 2013. - Svečano obilježavanje 20 godina rada Društva za psihološku pomoć.
05. prosinca 2013. - Promocija spota "Vjerovala sam da postoji drugačiji život" u organizaciji
Ženske sobe s ciljem osvještavanja javnosti o nasilju nad ženama i promocije web stranice
„Sigurno mjesto“.
05. prosinca 2013. - Sastanak s predsjednicom Suda časti Hrvatske udruge reklamnih
agencija HURA vezano za suradnju i postupanje po pritužbama na reklame.
04. prosinca 2013. - Tribina „Dijalozi s EU u podne: Izazovi i perspektive politike Istočnog
partnerstva EU“.
04. prosinca 2013. - Konferencija "Ženska platforma +2" u organizaciji pet ženskih
organizacija14 o položaju žena 10 godina nakon donošenja Zakona o ravnopravnosti spolova.
Organizacije civilnog društva su sačinile analizu koja se bavi zahtjevima iz Ženske platforme
2011. i koja se bavi dijelovima Vladinog programa koji se tiču rodne ravnopravnosti. Podaci
za obje analize prikupljeni su iz raznih javno dostupnih izvješća, pri čemu je, prema navodima
organizatorica „izrazito vrijedno bilo izvješće Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova“.
03. prosinca 2013. - Obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom.
03. prosinca 2013. - Sastanak pravobraniteljice s glavnom urednicom T-portala kao jedan u
nizu koji je na inicijativu Pravobraniteljice održan vezano za istraživanje 9 portala koje je
Pravobraniteljica provela 2012.
03.prosinca 2013. - Sudjelovanje u radnoj skupini pri Ministarstvu branitelja zaduženoj za
izradu Nacrta prijedloga Zakona o pravima žrtva seksualnog nasilja u Domovinskom ratu.
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Cesi i BaBe! iz Zagreba, Domine iz Splita, Centra za građanske inicijative Poreč i Delfin iz Pakraca

02. prosinca 2013. - Sastanak s predstavnikom organizacije mladih Status M koja je pozvana
u Nacionalni tim za prevenciju nasilja u obitelji i nad ženama, a nedavno su uključeni i u
Upravljački odbor mreže Men Engage Europe.
22. studenog 2013. - U organizaciji Županijske koordinacije za ljudska prava i Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova Karlovačke županije održan je okrugli stol pod
nazivom „Što nam nosi novi Obiteljski zakon“.
21. studenog 2013. - Projekcija filma "Šuti" i rasprava o nasilju u obitelji.
18. studenog 2013. - Sastanak s predsjednikom HND-a u cilju dogovora oko buduće suradnje
te razgovora o mogućnostima nadležnih djelovanja oba tijela kako bi se u javnom prostoru
medija više poštovalo anti-diskriminacijsko zakonodavstvo.
17. studenog 2013. - Svečana premijera filma redateljice Jasmile Žbanić „Za one koji ne
mogu da govore“ o masovnim silovanjima u ratu i dugogodišnjoj borbi silovanih žena da
progovore o zločinu nad sobom.
15. studenog 2013. - Obilježavanje 10 godina rada institucije Pravobraniteljice za djecu.
14. studenog 2013. - Predstavljanje knjige „Ustavno uređenje europske Hrvatske“, prof.dr.sc.
Branka Smerdela na Pravnom fakultetu u Zagrebu.
13. studenog 2013. - Sastanak s Vijećem za elektroničke medije vezano za postupanje po
pritužbama zbog diskriminacije temeljem spola i spolne orijentacije.
13. studenog 2013. - Sastanak s glavnom državnom inspektoricom i predstavnicom Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje vezano za problematiku diskriminacije na području rada i
zapošljavanja.
12. studenog 2013. - XVIII. Hrvatski simpozij osoba s invaliditetom s međunarodnim
sudjelovanjem o temi Strateške odrednice za daljnju primjenu UN Konvencije o pravima
osoba s invaliditetom. Simpozij je održan u organizaciji Zajednice saveza osoba s
invaliditetom Hrvatske - SOIH i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, ministarstva rada i
mirovinskog sustava i gradonačelnika Grada Zagreba.
12. studenog 2013. - Sudjelovanje u Fokus grupi na temu edukacije o Povelji o temeljnim
pravima Europske unije u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Vlade Republike Hrvatske.
12. studenog 2013. - Sastanak vezan uz problematiku transrodnih osoba s prof. Ivom Žegura
koja je pravobraniteljicu upoznala s rezultatima edukacije o transrodnim i transseksualnim
osobama pri Gender Clinic VU MC Amsterdam.
11. studenog 2013. - Predstavljanje knjige zapisa žena Vukovara „Žene u Domovinskom ratu
– Snaga ljubavi: činiti dobro, žene Vukovara“. U knjizi su izložena svjedočanstva 33 žene
Vukovara koje su prošle različita stradanja, iako ih je bilo puno više.
11. studenog 2013. - Sastanak s predsjednikom Odbora za informiranje, informatizaciju i
medije Hrvatskog sabora vezano za stanje u medijima promatrano iz aspekta promoviranja
načela ravnopravnosti spolova, odnosno kršenja zakonskih odredbi o zabrani uvredljivog,
omalovažavajućeg i ponižavajućeg načina prikazivanja žena i muškaraca u medijima.
11. studenog 2013. - Sastanak Ministarstva socijalne politike i mladih i ureda
pravobraniteljica o postojećoj suradnji i njezinom poboljšanju.
05. studenog 2013. - „Djeca u pokretu“ u organizaciji Pravobraniteljice za djecu.

05. studenog 2013. - Sastanak s Hrvatskim vijećem za medije o nadležnostima i unaprjeđenju
suradnje vezano za pritužbe građana i građanki na seksizam u medijima.
05. studenog 2013. - Svečano obilježavanje Svjetskog dana romskog jezika - 5. studenog - u
organizaciji Romskog nacionalnog vijeća pod predsjedanjem Veljka Kajtazija.
04. studenog 2013. - Rasprava o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih
prava za razdoblje od 2013. do 2016. u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava
nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
28. listopada 2013. - Na inicijativu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i udruge
TransAid, u Ministarstvu zdravlja Republike Hrvatske održan je prvi od nekoliko predviđenih
sastanaka s ciljem izrade novog Pravilnika o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije i
utvrđivanju uvjeta i preduvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili života u drugom rodnom
identitetu.
17. listopada 2013. - Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima u
organizaciji Ravnateljstva policije MUP-a RH i Direkcije MUP-a Republike Srbije, na
graničnom prijelazu Bajakovo. Prezentirana aktualna preventivna kampanja „Dvije
djevojčice“ koja se provodi u 13 zemalja, uključujući Republiku Hrvatsku i Republiku Srbiju.
15. listopada 2013. - Posjet Kaznionici i Odgojnom zavodu u Požegi koji obuhvaćaju Odjel
za maloljetnice, poluotvoreni te zatvoreni odjel za kažnjenice te zatvor i Kaznionicu za
maloljetne osobe. Posebno je razgovarala i sa kažnjenicama koje su izrazile želju za
razgovorom. Prilikom obilaska zatvora pravobraniteljica je anonimno anketirala zatvorenice
na okolnosti boravka u zatvoru, kao i ondje zaposleno osoblje.
10. listopada 2013. - Javna rasprava „Ovrha i ljudska prava“ u organizaciji Pučke
pravobraniteljice i Hrvatskog pravnog centra.
03. listopada 2013. - Konferencija „Obrazovanje djece migrantskog podrijetla“ u organizaciji
Foruma za slobodu odgoja.
02. listopada 2013. - Sastanak u Ministarstvu pravosuđa s pomoćnikom ministra pravosuđa
Ivicom Šimcem i voditeljicom Službe tretmana Uprave za zatvorski sustav Renatom Šoher
povodom planiranog posjeta pravobraniteljice renoviranom dijelu ženskog zatvora u Požegi .
30. rujna 2013. - U Kući ljudskih prava održan je jednodnevni simpozij „Različita lica
islama“ u organizaciji Centra za mirovne studije.
25. rujna 2013. - Okrugli stol "Obrazovanjem do rodne ravnopravnosti" u organizaciji udruge
BaBe! na kojem je prezentiran modul „Rodna ravnopravnost“ koji bi trebao biti sastavnim
dijelom nastavnog predmeta Građanski odgoj i obrazovanje.
20. rujna 2013. - Prezentacija istraživanja „Zastupljenost i indikatori diskriminacijskih i
ksenofobičnih stavova u RH“ u organizaciji Centra za mirovne studije.
18. rujna 2013. - Sastanak s predstavnicom Ministarstva zdravlja vezano za postojeće
probleme rodno disforičnih osoba.
13. rujna 2013. - Javna tribina povodom predstavljanja Akcijskog plana za uklanjanje
prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca u organizaciji Ureda
za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske.
06. rujna 2013. - Javna rasprava o nacrtu prijedloga Obiteljskog zakona organizirana u
Ministarstvu socijalne politike i mladih.
29. kolovoza 2013. - Sastanak s Aidom Batarelo, zamjenicom gradonačelnika Splita,
povodom 2. međunarodne korčulanske škole na temu „Rodna ravnopravnost - usklađivanje
osobnog i profesionalnog života“.

17. srpnja 2013. - Okrugli stol Večernjeg lista „Hoće li referendum o definiciji braka ugroziti
prava LGBT osoba“.
16. srpnja 2013. - Sastanak s udrugama Kontra i Iskorak vezano za problematiku nepovoljne
sudske prakse kojom se negira aktivna legitimacija LGBT udrugama u sudskim postupcima te
položaja transrodnih osoba.
12. srpnja 2013. - Okrugli stol „Diskriminacija-mehanizmi zaštite-ostvarivanje prava na
jednako postupanje" u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Srpskog
demokratskog foruma i Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar.
09. srpnja 2013. - Dodjela nagrade Žena godine Dubravnki Vrgoč u organizaciji časopisa
Zaposlena, a pod pokroviteljstvom Vladinog Ureda za ravnopravnost spolova.
08. srpnja 2013. - Okrugli stol „Prevencija i suzbijanje govora mržnje na sportskim
natjecanjima“ u organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade
Republike Hrvatske.
08. srpnja 2013. - Sudjelovanje u evaluaciji projekta "AD ACTE-Anti-Discrimination Actions
Towards Equality of Women and Men" provedenog od strane Centra za ženske studije u
partnerstvu s Central and Eastern Network for Gender Issues i u suradnji sa Srpskim
nacionalnim vijećem.
08. srpnja 2013. - Sastanak s Miroslavom Papom, veleposlanikom RH u Vijeću Europe.
05. srpnja 2013. - Nasilje i diskriminacija prema ženama s invaliditetom u organizaciji
Ženske sobe.
03. srpnja 2013. - Sastanak s udrugama Trans Aid i Ženskom sobom - Centrom za seksualno
nasilje.
28. lipanj 2013. - Sastanak s organizacijama civilnog društva koje se bave ljudskim
pravima.15
27. lipnja 2013. - Javna tribina o Kurikulumu zdravstvenog odgoja u organizaciji Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta.
27. lipnja 2013. - 2. sastanak Projektnog i Savjetodavnog odbora projekta "Prava i potrebe
ratnih žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj: Nerazriješeno nasljeđe rata 1991. - 1995." u
organizaciji UNDP Hrvatska i Ministarstva branitelja.
20. lipnja 2013. - Obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica u organizaciji Ureda Visokog
povjerenika za izbjeglice Ujedinjenih naroda (UNHCR) u Hrvatskoj u suradnji s
Ministarstvom unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
13. lipnja 2013. - Prezentacija projekta „Poboljšanje kooperacije u Južno-istočnoj Europi u
provedbi Centralne europske inicijative (CEI)“.
11. lipnja 2013. - Radionica vezana za proces ratifikacije i implementacije Istanbulske
konvencije u organizaciji Centra za žene žrtve rata.
10. lipnja 2013. - Zatvaranje twinning projekta „Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od
diskriminacije“ financiran u sklopu Programa EU za Hrvatsku IPA 2009. - u organizaciji
Pučke pravobraniteljice, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Delegacije EU
u RH.
08. lipnja 2013. - Split Pride u organizaciji udruga Kontra, Iskorak i Rišpet.
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Udruga Zvonimir, Naše ognjište i Sv. Bartolomej iz Knina, Step up i Liga protiv raka iz Drniša, Klub žena iz
Pakraca, Osmijeh iz Pleternice, Udruga slijepih i slabovidnih osoba iz Lipika, Legalina iz Gračaca te B.a.B.e iz
Zagreba.

05. lipnja 2013. - Tribina "Zakon o životnom partnerstvu" u organizaciji udruge Zagreb
Pride.
04. lipnja 2013. - Dvodnevni seminar „Prava domaćih radnika i radnika imigranata“ u
organizaciji Centra za mirovne studije (CMS).
27. svibnja 2013. - Obilježavanje Dana poduzetnika 2013. i 20-godišnjice HUP-a.
25. svibnja 2013. - 11. sastanak Mreže suradnje vladinih institucija i nevladinih organizacija
protiv seksualnog nasilja i organizaciji Ženske sobe – centra za seksualna prava.
21. svibnja 2013. - Predstavljanje zbornika „Dijete u pravosudnom postupku - primjena
Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava“ u organizaciji Pravobraniteljice za djecu.
21. svibnja 2013. - Pravobraniteljica podržala kampanju Zelene vrpce u organizaciji Saveza
društava distrofičara Hrvatske posvećenu dječacima i mladićima oboljelima od Duchenne
mišićne distrofije.
20. svibnja 2013. - Završni panel UN Akademije - predavanje „Zaštita prava žena i
djevojčica: politički, pravni i provedbeni izazovi“.
14. svibnja 2013. - Promocija knjige „Opći dio kaznenog prava“ i „Posebni dio kaznenog
prava“ u organizaciji Pravnog fakulteta u Zagrebu.
07. svibnja 2013. - Konferencija „Položaj stranaca u RH - na rubu egzistencije, suočeni s
diskriminacijom i bez političkih prava na ulasku u EU“ u organizaciji Centra za mirovne
studije.
06. svibnja 2013. - Izložba fotografija „Romi svijeta kroz fotografiju“ u organizaciji Svjetske
organizacije Roma u Hrvatskoj održano u Ministarstvu obrane RH.
03. svibnja 2013. - Sastanak pravobraniteljice s Hrvatskom udrugom za ravnopravno
roditeljstvo vezano za Obiteljski zakon.
02. svibnja 2013. - 5. obljetnica stupanja na snagu Konvencije o pravima osoba s
invaliditetom u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom - SOIH, pod
pokroviteljstvom predsjednika RH prof.dr.sc. Ive Josipovića.
29. travnja 2013. - Sastanak sa sudionicom programa "Volontiram u Hrvatskom saboru" koja,
u okviru volontiranja, radi istraživanje o radnim pravima trudnica.
26. travnja 2013. - Sastanak projektnog tima "Creating society to tackle discrimination":
Zagreb Pride, Centar za mirovne studije, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu
pomoć, Centar za građanske inicijative, Udruga za promicanje ljudskih prava i medijskih
sloboda Cenzura Plus te predstavnici i predstavnice Hrvatskog novinarskog društva, Ureda
pučke pravobraniteljice i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.
19. travnja 2013. - Sastanak s predstavnicama Centra za žene žrtve rata povodom podrške u
realizaciji partnerskog projekta "Udruženim naporima - Ka novim europskim standardima u
zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja" koji financira EU u okviru IPA partnerskog
programa za civilno društvo.16
19. travnja 2013. - Sastanak s udruženjem Zagreb Pride povodom dogovora oko aktivnosti
vezanih za Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, a u okviru projekta
"Drugačije društvo je moguće: Ujedinjeni za LGBT ravnopravnost" koji Zagreb Pride provodi
u suradnji s LGBT udrugama iz Rijeke i Splita.
16

Partnerske organizacije na projektu su Udružene žene (BiH), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savjet za
ravnopravnost spolova - SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Europa - WAVE (Austrija), Centar za
žene žrtve rata (Hrvatska).

18. travnja 2013. - U prostorijama Ravnateljstva policije održana je svečanost završetka
projekta Europske unije za Hrvatsku IPA 2009 pod nazivom: „Jačanje kapaciteta u području
suzbijanja seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja djece te pružanja pomoći
policije ranjivim žrtvama kriminaliteta“.
17. travnja 2013. - Dodjela Nagrade ključna razlika u 2013. u organizaciji Instituta za razvoj
tržišta rada u suradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s
invaliditetom, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, portala
MojPosao.net, Hrvatskog zavodom za zapošljavanje i UNDP-a Hrvatska.
10. travnja 2013. - Intervju studenticama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a vezano
za istraživanje o pravima istospolnih zajednica. Istraživanje se provodi u okviru kolegija
Sociologije
i
prijavljeno
je
na
natječaj
za
Rektorovu
nagradu.
08. travnja 2013. - Predstavljanje Izvještaja o stanju ljudskih prava za 2012. godinu u
organizaciji Kuće ljudskih prava.
03. travnja 2013. - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava
Osijek, Srpskog demokratskog foruma i Centra za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć
Vukovar, a u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Kućom
ljudskih prava i Platformom 112.
21. ožujka 2013. - Posjet udruge Trans Aid Croatia vezano za nepovoljnu situaciju u kojoj se
trenutno nalaze transrodne i transeksualne građanke i građani Republike Hrvatske u pogledu
mogućnosti ostvarivanja svojih građansko statusnih prava, odnosno nemogućnosti upisa
činjenice promjene spola u matične knjige radi usklađivanja osobnih dokumenata sa njihovim
stvarnim identitetom.
20. ožujka 2013. - Sastanak s direktoricom za esejska natjecanja i LAW događaje Udruge
ELSA - Europska udruga studenata prava iz Zagreba, te članovima i članicama udruge.
Pravobraniteljici je uručena i zahvalnica na sudjelovanju u projektu ELSA Day u Zagrebu „all
different all together“ te je dogovorena daljnja suradnja vezano uz projekt pod nazivom
„Women for Economy – Economy for Women: Challenges and Perspectives“ koji uključuje
pet država iz regije (Hrvatsku, Kosovo, Srbiju, Makedoniju i Crnu Goru), a u okviru kojega
projekta je izdana brošura pod nazivom „Being a woman in the Balkans“.
19. ožujka 2013. - Predavanje „Ustavnopravno načelo jednakosti i pravno uređenje istospolnih
zajednica“ u Gradskoj vijećnici u Rijeci.
07. ožujka 2013. - Sudjelovanje u Partnerskom odboru Nagrade "Ključna razlika" u kategoriji
ravnopravnost spolova.
28. veljače 2013. - Pravobraniteljica održala zajednički sastanak s predstavnicama 7 skloništa
i savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja vezano uz mogućnost uvođenja besplatnog SOS
telefona s predbrojem 0800.
20. veljače 2013. - Okrugli stol „Zašto je važno učiti o seksualnosti: Perspektiva psihologa“ u
organizaciji Centra za primijenjenu psihologiju i Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
19. veljače 2013. - Predstavljanje projekta "Žene poduzetnice pokretači novih radnih mjesta
na području jugoistočne Europe“. Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za
zemlje JI Europe (SEECELL) sklopio je ugovor o suradnji s Regionalnim vijećem za suradnju

(RCC) u svrhu provedbe projekta promicanja ženskog poduzetništva uz aktivno uključivanje
predstavnika javnog i privatnog sektora na području JI Europe.
18. veljače 2013. - Sastanak Odbora projekta i Savjetodavnog odbora projekta „Prava i
potreba ratnih žrtava seksualnog nasilja u Hrvatskoj: Nerazriješeno nasljeđe rata 1991-1995.“
u organizaciji UNDP Croatia i Ministarstva branitelja.
14. veljače 2013. - Svečana prezentacija programa EU za Hrvatsku "Jačanje identifikacije
žrtava trgovanja ljudima" kojeg provode vladin Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
manjina i rumunjska Nacionalna agencija protiv trgovanja ljudima.
12. veljače 2013. - Sastanak s Uredom za udruge Vlade RH vezano za projekte koji se
provode na nacionalnoj, lokalnoj i regionalnoj razini od strane organizacija civilnog društva s
naglaskom na teme koje su od interesa za rad institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost
spolova.
7. veljače 2013. - Obilježavanje 10-godišnjice rada Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba.
21. siječnja 2013. - Okrugli stol 5. Odjela Političke akademije HNS-a na temu useljeničke
politike.
14. siječnja 2013. - Podrška projektu "Diskriminacija žena na tržištu rada" studenticama 1.
godine diplomskog studija socijalne pedagogije Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta.
Projekt obuhvaća istraživanje o osviještenosti studentica zagrebačkog Sveučilišta o svojim
antidiskriminacijskim pravima pri budućem ulasku na tržište rada.
03. siječnja 2013. - Podrška projektu "Igraonica EFZG-a" Ekonomskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu. Projekt je nastao nakon što se uvidjelo da majke koje su redovite studentice i očevi
koji su redoviti studenti moraju, u skladu s bolonjskim procesom, redovito pohađati nastavu, a
pri tome nemaju pravo na pomoć pri organizaciji brige o njihovom djetetu.
o Međunarodna i regionalna suradnja (56)17
U sklopu međunarodne i regionalne suradnje, pravobraniteljica je izlagala i sudjelovala na 15
međunarodnih i regionalnih konferencija i stručnih skupova18, u 9 međunarodnih
istraživanja19 i imala 25 susreta i ostvarenih kontakata20.
24. prosinca 2013. - Suradnja s prof.dr. Atilla Ogusgilom iz Istambula, Turska na upitniku
vezano za informacije o instituciji Pravobraniteljice, a u svrhu prikupljanja podataka radi
izrade preporuke modela institucije za ravnopravnost spolova koja bi se trebala osnovati u
Turskoj.
16. prosinca 2013. - Sudjelovanje na regionalnoj konferenciji „Advancing human rights of
LGBT persons in Western Balkans“ - Sarajevo.
28. studenog 2013. - Sudjelovanje i izlaganje u Brusselessu povodom primanja u članstvo
EQUINET mreže (European Network of Equality Bodies).
28. studenog 2013. - Zajedno sa dr. sc. Antonijom Petričušić s Pravnog fakulteta u Zagrebu i
doc. dr. sc. Ivanom Radačić s Instituta društvenih znanosti „Ivo Pilar“ sudjelovanje u
17
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istraživačkom radu o utjecaju procesa pridruživanja na unaprjeđenje ravnopravnosti žena i
muškaraca u tijeku pristupanja Hrvatske EU pod nazivom „Social Transformation through
External Socialization: Improving Equality between Men and Women in the Course of the
Croatian Accession Process“ koje je, u ime triju autorica, na znanstvenom skupu na
Univerzitetu u Grazu predstavila dr. sc. Antonija Petričušić.
26. studenog 2013. - Izlaganje "Diskriminacija mladih žena na tržištu rada u Hrvatskoj" na
međunarodnoj konferenciji "Mlade žene i rodna ravnopravnost u post-jugoslavenskim
društvima: istraživanja, prakse i politike" održanoj pod pokroviteljstvom Predsjednika
Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ive Josipovića i supokroviteljstvom Hrvatskog sociološkog
društva uz financijsku podršku UNESCO programa.
21. studenog 2013. - Regionalna konferencija o trgovanju ljudima i prostituciji „Iskustva
Švedske i Balkana“ u organizaciji Švedskog instituta u suradnji s Veleposlanstvima Švedske u
Hrvatskoj, Srbiji, BiH, Makedoniji, Albaniji i Kosovu i nevladine udruge Domino.
21. studenog 2013. - Na poziv Europskog instituta za rodnu ravnopravnost - EIGE
sudjelovanje u Vilniusu u radu seminara i radionica o provedbi rodno osjetljivog odlučivanja i
politika pod nazivom: "How to make gender mainstreaming work?" Cilj seminara bio je
okupiti pedesetak nacionalnih i regionalnih institucija koje se bave rodno osjetljivim
politikama.
15. studenog 2013. - Susret regionalne mreže evaluatora zapadnog Balkana u organizaciji
Slovenskog društva evaluatora.
15. studenog 2013. - Regionalna konferencija na Jahorini: "Mladići kao saveznici u
zaustavljanju nasilja".
7. studenog 2013. - Sudjelovanje na Međunarodnom seminaru pravobranitelja koje je u
Zagrebu organizirala Agencija Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) i Ured pučke
pravobraniteljice.
4. i 5. studenog 2013. - Sudjelovanje na okruglom stolu u Berlinu „Zakonsko priznavanje roda
transeskualnih osoba“ u organizaciji TGEU - Transgender Europe & ILGA.
24. listopada 2013. - Intervju s pravobraniteljicom za njemačke medije o važećem Zakonu o
istospolnim zajednicama te o donošenju novog Zakona o životnom partnerstvu, o prisutnosti
govora mržnje i homofobije u javnom prostoru, o pravima transrodnih osoba i svojoj proaktivnoj ulozi u zaštiti njihovih prava te općenito o položaju LGBT osoba i svojim
aktivnostima u njihovoj zaštiti od diskriminacije temeljem spolne orijentacije.
24. listopada 2013. - Sudjelovanje na konferenciji u Zagrebu "Combating Discrimination and
Promoting Equality: Engaging and Working with Duty Bearers" koju je Equinet organizirao
za članove i članice mreže europskih nacionalnih tijela za ravnopravnost.
23. listopada 2013. - Sastanak s izvršnom direktoricom EQUINET-a Ann Gaspard, izvršnom
direktoricom mreže Equinet i Ilariom Volpe, djelatnicom iste mreže nadležnom za pitanja
rodne ravnopravnosti..
23. listopada 2013. - Sudjelovanje na zajedničkom sastanku Pučke pravobraniteljice i
Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s Uzrom Zayo, v.d. pomoćnicom državnog tajnika
za demokraciju i ljudska prava i radna prava SAD-a, uz prisustvo zamjenice Veleposlanika
SAD-a u Zagrebu, gđe Maggie Nardi, vezano za stanje ljudskih prava u RH kao i suzbijanja
diskriminacije temeljem spolne orijentacije.

22. listopada 2013. - Sastanak s Ben Baksom, savjetnikom iz Odjela za zaštitu prava LGBT
osoba u Ministarstvu obrazovanja, kulture i znanosti Kraljevine Nizozemske i tajnikom
Europske mreže vladinih kontaktnih točaka za prava LGBT osoba (u organizaciji MVEIP-a
RH).
07. listopada 2013. - Istraživački projekt Katje Kahline seksualnim manjinama sa Sveučilišta
u Edinbourghu pod nazivom „Contested terrain of sexual citizenship: EU accession and the
changing position of sexual minorities in the post-Yugoslav context“.
17. rujna 2013. - Posjet predstavnika/ca mreže RING iz Bosne i Hercegovine koja se zalaže
za sprječavanje trgovine ljudima, podizanje svijesti o prisutnosti i pravoj prirodi tog
problema, razbijanje predrasuda i stvaranje povoljnijih uslova za uključivanje u sprječavanje
trgovine ljudima. Studijsku posjetu organizirao je Centar za žene žrtve rata.
17. rujna 2013. - Sudjelovanje u obilježavanju početka kampanje protiv trgovanja ženama i
djevojkama pod nazivom "Dvije djevojčice" koje je organizirao veleposlanik Velike Britanije
u Hrvatskoj David Slinn. Uz Britansko veleposlanstvo kampanju osvještavanja problema i
prevencije trgovine ženama i djevojkama organiziraju CESI - Centar za edukaciju,
savjetovanje i istraživanje, Ministarstvo unutarnjih poslova, Pravobraniteljica za
ravnopravnost spolova i Ured hrvatske Vlade za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
13. rujna 2013. - Podrška međunarodnoj inicijativi „Preventing Sexual Violence in Conflicts“
koju je pokrenuo britanski ministar vanjskih poslova.
10. rujna 2013. - Posjet parlamentarne delegacije iz Gruzije.
03. rujna 2013. - Kao članica koordinacijskog tima, pravobraniteljica je sudjelovala na IV
koordinacijskom međuresornom sastanku vezanom za međunarodnu inicijativu "Partnerstvo
za jednake budućnosti" (Equal Futures Partnership).
26. kolovoza 2013. - Sudjelovanje u istraživanju o provedbi rodnih politika u RH koje provodi
predstavnica njemačkog sveučilišta Universitat der Bundeswehr Munchen.
12. srpnja 2013. - Sastanak s profesoricom Safiom Swimelar profesoricom s Odsjeka za
pravne znanosti i političke studije Elon Sveučilišta u SAD-u.
05 srpnja 2013. - Sudjelovanje u Podgorici na regionalnoj konferenciji "Unaprjeđivanje
socijalnih i ekonomskih prava žena i orodnjavanje politika" na poziv organizatora, Evropskog
pokreta Crna Gora.
19. lipnja 2013. - Sastanak s veleposlanicom Kraljevine Nizozemske.
19. lipnja 2013. - Sastanak s projektnom voditeljicom TAIEX-a (Technical Assistance and
Information Exchange - agencija Europske komisije za tehničku pomoć i razmjenu
informacija. TAIEX podržava partnerske zemlje u pogledu približavanja, primjene i provedbe
zakonodavstva Europske unije.
14. lipnja 2013. - Na poziv pomoćnice ministra vanjskih poslova Poljske, Beate Stelmach,
sudjelovanje u Varšavi na okruglom stolu „Aktivna uloga žena u izgradnji države“ održanom
u sklopu 5. Kongresu žena Poljske.
14. lipnja 2013. - Sudjelovanje u Varšavi na sastanku s predsjednicom poljskog parlamenta,
Gornjeg doma Sejma, Ewom Kopacz, prvom ženom u povijesti Poljske koja predsjedava
jednim od dva doma poljskog parlamenta. Na sastanku na kojem su sudjelovale i
veleposlanice Kanade, Australije, Filipina, Indije, Švedske te predstavnice Afganistana,
Kuvajta i Saudijske Arabije, govorilo se o političkoj participaciji žena i mogućnostima
povećanja njihovog sudjelovanja u političkom i gospodarskom životu.

03. lipnja 2013. - Uvodni govor na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Izazovi
europeizacije obiteljskog prava" u Opatiji u organizaciji 'Jean Monnet' Centra izvrsnosti iz
Opatije i sudjelovanje stručnjaka/kinja obiteljskog prava pravnih fakulteta u Zagrebu, Rijeci,
Splitu i Osijeku, kao i stručnjaci/kinje iz Slovenije i Njemačke.
03. lipnja 2013. - Sudjelovanje u Izvješće posebne izvjestiteljice UN-a o nasilju nad ženama.
Na 23. zasjedanju UN Vijeća za ljudska prava, posebna izvjestiteljica UN-a u području nasilja
nad ženama Rashida Manjoo, predstavila je Izvješće o nasilju nad ženama koje se odnosilo na
Republiku Hrvatsku. Izvjestiteljica je u studenom 2012. boravila u RH kojom prilikom je
razgovarala s predstavnicima/cama ministarstava, ureda Vlade RH, predstavnicima/cama
pravosuđa, UN delegacija u RH, s pravobraniteljicom za osobe s invaliditetom i
pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova te organizacijama civilnog društva temeljem
čega je napisala Izvješće u kojem spominje i podatke dobivene od pravobraniteljice za
ravnopravnost spolova, i to u okviru poglavlja o Spolnom uznemiravanju na radnom mjestu, u
poglavlju Nasilje nad lezbijkama i transrodnim ženama, a u zaključnom dijelu, između
ostalog preporučuje se jačanje kapaciteta Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova,
Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i Ureda Vlade RH za ravnopravnost spolova te
Ureda Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina radi implementacije programa
u cilju mijenjanja društvene percepcije žena općenito, a posebice žena koje pripadaju
marginaliziranim zajednicama i grupama.
01. lipnja 2013. - Uvodni govor na godišnjoj skupštini Europskog ženskog lobija, najveće
ženske mreže u Europi, na poziv Centra za ženske studije.
28. svibnja 2013. - Sastanak s izaslanstvom Turkmenistana i direktoricom Nacionalnog
instituta za demokraciju i ljudska prava pri Predsjedniku Turkmenistana, Jazdursun
Gurbannazarovom, i atašeom za međunarodne odnose Ministarstva vanjskih poslova
Republike Turkmenistan Gurbanmuhammet Amanlyevim.
25. svibnja 2013. - Podgorica - Pozdravni govor delegatkinjama i predsjedništvu
novoosnovane Ženske alijanse Demokratske partije socijalista Crne Gore na poziv i u
organizaciji Vlade Crne Gore.
25. svibnja 2013. - Sastanak s ministrom za ljudska i manjinska prava Crne Gore dr. Suadom
Numanovićem, u čijem resoru se nalazi i Ured za rodnu jednakost.
21. svibnja 2013. - Sastanak s predstavnicom Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine
Anom Tomić.
20. svibnja 2013. - Izlaganje pod nazivom "EU compatibility and results" na RACVIAC
konferenciji "Gender in Border Management/Peace and Security: Promoting Women’s Role”.
9. svibnja 2013. - Sudjelovanje na svečanom obilježavanju Dana Europe kod Nj.E. Paula
Vandorena, šefa Delegacije EU u RH.
26. travnja 2013. - Sudjelovanje u istraživanju o utjecaju procesa pridruživanja EU na
unaprjeđenje ljudskih prava žena (provela Katrina Walsh s College of Europe, Bruges).
23. travnja 2013. - Posjet predstavnika grčkog ombudsmana, Yiannisa Boutselisa, koji je
podijelio svoje iskustvo rada stečeno u odjelu za ljudska prava i odjelu za ravnopravnost
spolova u instituciji grčkog Ombudsmana.
17. travnja 2013. - Posjet predstavnica organizacija civilnog društva iz Srbije koje se bave
problemima rodno uvjetovanog nasilja nad ženama i ljudskim pravima žena općenito. Posjet
je organizirao Centar ze žene žrtve rata - Rosa koji u 2013. provodi projekt "Osnaživanje

mreža civilnog društva u Srbiji prijenosom znanja, vještina i iskustava organizacija civilnog
društva u Hrvatskoj u procesima pridruživanja EU te razvoju dijaloga s javnim i državnim
institucijama".
14.-16. travnja 2013. - Sudjelovanje na radionici o zakonu o ravnopravnosti spolova - ERA EU Gender Equality Law u Trieru.
16. travnja 2013. - Sastanak s makedonskom delegacijom u uredu Pravobraniteljice za djecu.
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova zaduženo je osnovati Savjet za tranzicijske procese
koji će djelovati kao centar izvrsnosti u prenošenju iskustava i produbljivanju znanja stečenih
tijekom procesa euroatlantskih integracija RH. Namjera takvog centra je okupljanje vrsnih
stručnjaka, koji su svoja znanja, sposobnost i iskustva ugradili u uspješno zaključivanje
Sjevernoatlantskog ugovora i Ugovora o pristupanju EU.
15. travnja 2013. - Pravobraniteljica podržala Izvješće o ljudskim pravima u 2012.
Ministarstva vanjskih poslova Velike Britanije u koje su uključena i poglavlja koja su od
značaja za pitanja ravnopravnosti spolova poput: ljudskih prava žena, prava LGBT zajednice
te inicijativa za prevenciju seksualnog nasilja u oružanim sukobima.
12. travnja 2013. - Sudjelovanje u istraživanju Europskog instituta za rodnu ravnopravnost
koji je započeo provedbu "Mapiranja postojećeg stanja i mogućnosti u prikupljanju službenih
podataka o nasilju nad ženama u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj". Pravobraniteljica
dala intervju dr. sc. Maji Mamuli kojoj je Europski institut za rodnu ravnopravnost dodijelio
ulogu i zadatak nacionalne istraživačice.
11. travnja 2013. - Posjet delegacije neovisnih institucija i Misije OSCE-a u Srbiji.
Pravobraniteljica je primila u svom uredu zamjenicu Zaštitnika građana Republike Srbije za
prava deteta i rodnu ravnopravnost Tamaru Lukšić Orlandić, načelnicu jedinice za rodnu
ravnopravnost Draganu Grabovica, načelnicu Saveta za ravnopravnost polova Zaštitnika
građana Srbije Marijanu Pajvančić te članice Saveta za ravnopravnost spolova Đurđicu Ergić
i Sonju Stojanović Gajić i Vanju Macanović, zamjenicu za ravnopravnost polova
Pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost spolova iz Vojvodine Danicu Todorov sa
suradnicom Andrijanom Ćović te predstavnice OSCE Misije u Srbiji.
08. travnja 2013. - Sudjelovanje u evaluacijskom razgovoru o izvještaju o monitoringu
provedbe politike ravnopravnosti spolova. Istraživanje se provodilo u okviru projekta AD
ACTE- Anti-Discrimination Action Towards Actions of Women and Men, kojeg financira
EU. Susret u organizaciji Centra za ženske studije u suradnji s Centrom za politološka
istraživanja Fakulteta društvenih znanosti iz Ljubljane.
04. travnja 2013. - Studijski posjet delegacije organizacija civilnog društva iz Srbije u
organizaciji Regionalnog centra za manjine, a u okviru projekta "Promocija i implementacija
antidiskriminacionog zakonodavstva" koji se realizira uz podršku National Endowment for
Democracy.
26. ožujka 2013. - Sastanak s Tamas Kadarom vezano za twinning projekt „Uspostava
cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije“.
21. ožujka 2013. - Sudjelovanje na 2. koordinacijskom međuresornom sastanku u
Ministarstvu vanjskih i europskih poslova o sudjelovanju Republike Hrvatske u
međunarodnoj inicijativi Sjedinjenih Američkih Država "Partnerstvo za jednake budućnosti"
(Equal Futures Partnership).

19. ožujka 2013. - Regionalna konferencija o problemu nasilničkog ponašanja u obitelji pod
nazivom „Što jest ekonomsko nasilje i kako ga spriječiti i/ili sankcionirati“ u organizaciji
udruge B.a.B.e. u suradnji s Bugarskom fondacijom za rodna istraživanja (Bugarska), Prava
za sve (Bosna i Hercegovina), Sigurnom kućom Podgorica (Crna Gora) i Europskim
pokretom (Srbija).
13. ožujka 2013. - Uvodni govor u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova na okruglom
stolu pod nazivom „Gender and SSR; Implementation of the UN SCR 1325 and 1820“ u
organizaciji RACVIAC-a i Ministarstva vanjskih i europskih poslova.
27. veljače 2013. - Na inicijativu veleposlanstava Velike Britanije i Nizozemske,
pravobraniteljica je, zajedno s predstavnicima veleposlanstava Francuske, Kanade i
Sjedinjenih Američkih Država, sudjelovala na zajedničkom sastanku na kojem se razgovaralo
o budućim aktivnostima vezano uz pitanja diskriminacije na temelju spola i spolne
orijentacije.
26. - 27. veljače 2013. - Posjet organizaciji Stonewall u Londonu, vodećoj britanskoj LGBT
organizaciji za zagovaranje prava LGBT osoba. Posjet ostvaren zajedno s predstavnikom/com
LGBT organizacija. Razmjena iskustava i uvid u uspješno zagovaranje legislative.
14. veljače 2013. - Podrška svjetskoj kampanji "Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama,
djevojkama i djevojčicama"
20. siječnja 2013. - Sudjelovanje na svečanom prijamu Helen Clark, šefice Razvojne agencije
UN-a i bivše premijerke Novog Zelanda.

