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GRAD LABIN 
Povjerenstvo za ravnopravnost spolova 
Grada Labina 
Labin, 27. rujna 2019. 
 
 

ZAPISNIK 
 

sa 2. sjednice Povjerenstva za ravnopravnost spolova održane dana 27. rujna 2019. godine 
u uredu zamjenice Gradonačelnika s početkom u 14,30 sati. 

 
Prisutni članovi Povjerenstva:  Federika Mohorović Čekada, Eni Modrušan, Alda 

Miletić, Daniel Mohorović i Nenad Boršić 
 
Ostali prisutni:  Loreta Blašković, v.d. pročelnica UO za poslove 

Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove 
 
Odsutni:     Dolores Sorić, Darko Martinović  
 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Aktivnosti oko izrade Akcijskog plana za  ravnopravnost spolova na lokalnoj razini – 
informacija i rasprava 

2. Razno 
 
Ad 1.   
 

Federika Mohorović Čekada, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Grada Labina otvara sjednicu i pozdravlja prisutne. Informira članove da je 22. veljače ove 
godine sudjelovala na radionici u organizaciji Hrvatske zajednice županija u Zagrebu o izradi 
akcijskih planova za ravnopravnost spolova. Bila je jedina predstavnica nekog lokalnog 
povjerenstva za što je pohvaljena od strane organizatora, kao i predavača iz Ureda za 
ravnopravnost spolova Vlade RH. Smatra da su takve edukacije važne za kvalitetan rad 
Povjerenstva. Naglašava da su članovi Povjerenstva u materijalu za današnju sjednicu dobili 
popunjenu Tablicu indikatora za izradu Akcijskog plana, koju su izradili upravni odjeli gradske 
uprave, svaki u svom djelokrugu rada. Iz navedenih područja iz Tablice, članovi Povjerenstva 
bi trebali izdvojiti ona najvažnija područja koja grad želi odabrati za Akcijski plan provedbe 
Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini. Također obavještava 
prisutne da bi se prijedlog Akcijskog plana ravnopravnosti spolova stavio na savjetovanje sa 
zaintresiranom javnošću do 15. listopada 2019. godine kako bi se mogao nakon toga uputiti 
prema Gradskom vijeću na donošenje. 

Eni Modrušan koja je ujedno i članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
Istarske županije navodi da je Akcijski plan za provođenje mjera nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova Istarske županije donesen za razdoblje 2016.-2020. godine. 
Tematska područja koja zahvaća su slijedeća: Promicanje ljudskih prava žena i rodne 
ravnopravnosti; Jednake mogućnosti na tržištu rada; Praćenje i poticanje ženskog 



poduzetništva; Ravnopravnost u procesu odlučivanja u političkom i javnom životu; Uklanjanje 
nasilja nad ženama; Osnaživanje mehanizma za provedbu ravnopravnosti spolova na 
nacionalnoj i lokalnoj razini i unapređenje njihova koordiniranog djelovanja; Suzbijanje rodnih 
stereotipa i uvođenje rodno osjetljive politike u medije. Trenutno se radi na pripremi 
Akcijskog plana za slijedeće razdoblje, napravljena je swot analiza vezano za aktivnosti koje 
su provedene na tom području, kao i o onima koje predstoje kako bi se ukazalo na nužnu 
potrebu senzibilizacije zajednice o ulozi, pravima i potrebama žena i njihovom doprinosu 
društvenoj zajednici. Naglašena je i nadalje podrška radu organizacije „Sigurna kuća Istra" 
koja pruža pravnu i psihosocijalnu podršku i privremeni smještaj žrtvama obiteljskog nasilja, 
poštivanje procedure postupanja u slučajevima nasilja i suradnja Policijskih postaja sa 
liječnicima obiteljske medicine, itd. Vezano za popunjeni Upitnik smatra da kod područja 
Rodno utemeljeno nasilje još treba dodati postojanje „Sigurne kuće Istra“ i SOS telefona. 

Daniel Mohorović smatra da bi se u Akcijskom planu trebalo fokusirati na slijedeća 
područja: Borba protiv stereotipa; obrazovanje; rodno utemeljeno nasilje i gospodarski 
razvoj. Također smatra da bi u Upitniku trebalo stanje zaposlenosti i poduzetništva prikazati 
u postocima kako bi bilo jasnije. 

Alda Mohorović ističe da je sve rečeno te da nema više što dodati jer su sva područja 
kvalitetno obrađena. 

Nenad Boršić se nadovezuje pa smatra da bi uz navedeno trebalo obraditi i područje 
Kultura, sport i rekreacija. 

Federika Mohorović Čekada slaže se sa svim iznijetim područjima i još naglašava 
potrebu dodati područja Političkog zastupanja te područje Sudjelovanja u političkom i 
građanskom životu koja se uvijek aktualna. Predlaže da se oblikuje prijedlog Akcijskog plana 
po navedenim područjima te da se iduća sjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 
zakaže za 7. listopada 2019. godine u 14,30 sati. 

Članovi Povjerenstva složili su se sa prijedlogom. 
Predsjednica Povjerenstva Federika Mohorović Čekada zahvaljuje prisutnima na 

odazivu i zaključuje sjednicu u 15,15 sati. 
 
 
ZAPISNIK SASTAVILA: Loreta Blašković, v.r.                        
 
 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
                     

   Federika Mohorović Čekada, v .r. 
 
 


