REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN
Gradonačelnik
Labin, 13. studeni 2019.

GRADSKO VIJEĆE GRADA LABINA
n/r predsjednici ENI MODRUŠAN

Poštovani,
temeljem članka 51. stavka 3. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 5/19. – pročišćeni tekst), prosljeđujem
Gradskom vijeću Grada Labina utvrđeni prijedlog Akcijskog plana za ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine.
Za izvjestiteljicu koja će sudjelovati u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela određujem predsjednicu Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Federiku Mohorović Čekada.
GRADONAČELNIK
Valter Glavičić,v.r.
DOSTAVITI:
1. Gradsko vijeće
2. Arhiva.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće
KLASA:
URBROJ:
Labin,

PRIJEDLOG

2019.

Temeljem odredbi Europske povelje za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini, koju je Gradsko vijeće Grada Labina prihvatilo na
svojoj sjednici 4. prosinca 2017. godine, na temelju članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 5/19.- pročišćeni
tekst), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici _______ 2019. godine, donijelo je

AKCIJSKI PLAN ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA GRADA LABINA
ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE

I.

UVOD

Ovaj Akcijski plan (plan djelovanja) za ravnopravnost spolova definira ciljeve i prioritete Grada Labina kao potpisnika Europske povelje za
ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini (u daljnjem tekstu: Povelje), mjere koje namjerava poduzeti, sredstva koja će se dodijeliti za
provedbu Povelje i njome utvrđenih obveza, te predloženi rokovi provedbe.
Prije usvajanja ovog Akcijskog plana za ravnopravnost obavljene su detaljne konzultacije, a nakon usvajanja Grad Labin se obvezuje plan
naširoko distribuirati te redovito javno izvješćivati o napretku provedbe plana.
Kako to budu nalagale okolnosti, Grad Labin će revidirati svoj Plan djelovanja za ravnopravnost i izraditi plan za svako naredno razdoblje.
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Grad Labin se obvezuje da će u načelu djelovati u skladu s odgovarajućim sustavom vrednovanja koji će se uspostaviti kako bi se omogućila
procjena napretka provedbe Povelje, kao i da će pomagati lokalnim i regionalnim upravama diljem Europe pri međusobnoj razmjeni iskustava o
učinkovitim načinima postizanja veće ravnopravnosti žena i muškaraca. Grad Labin će u tu svrhu osigurati dostupnost svog Akcijskog planova za
ravnopravnost i svih drugih mjerodavnih javnih materijala.

II.

MJERE

PODRUČJE: POLITIČKO ZASTUPANJE I SUDJELOVANJE U POLITIČKOM I GRAĐANSKOM ŽIVOTU
MJERA/AKTIVNOST
SREDSTV NOSITELJ PROVEDBE
ROK
A
Ravnoteža u spolnoj
Izrada akta kojim se uspostavlja
0,00 kn
Upravni odjel za poslove
06/2020
zastupljenosti u radnim načelo ravnoteže u spolnoj
Gradonačelnika, Gradskog
tijelima
zastupljenosti u svim radnim tijelima
vijeća i opće poslove
Gradskog vijeća
Rodno osjetljiv jezik
Uvođenje rodno osjetljivog jezika u
0,00 kn
Upravni odjel za poslove
Kontinuira
akte gradske uprave i Gradskog
Gradonačelnika, Gradskog
no
vijeća
vijeća i opće poslove
Uravnotežena
Konferencije ili priopćenja za medije
0,00 kn
Upravni odjel za poslove
Svaki
zastupljenost
kojima se poziva na poštivanje
Gradonačelnika, Gradskog
izborni
muškaraca i žena u pozitivnih propisa prilikom
vijeća i opće poslove
ciklus
predstavničkim
i sastavljanja izbornih listi te kojima se
(Povjerenstvo za
izvršnim tijelima vlasti
potiču žene na kandidiranje na javne
ravnopravnost spolova
funkcije
Grada Labina)
Visoka razina znanja i Obilježavanje Međunarodnog dana
2.000 kn
Upravni odjel za poslove
Kontinuira
svijesti građana Grada žena (08.03.), Nacionalnog (22.09.) i
Gradonačelnika, Gradskog
no
Labina
o
anti Međunarodnog (25.11.) dana borbe
vijeća i opće poslove
diskriminacijskom
protiv nasilja nad ženama, te drugih
(Povjerenstvo za
zakonodavstvu, rodnoj značajnih datuma
ravnopravnost spolova
ravnopravnosti
i
Grada Labina).
ljudskim pravima žena
CILJ

IZVJEŠTAVA
NJE
Gradsko
vijeće

Gradsko
vijeće
Javnost

Javnost
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CILJ
Nekorištenje govora i
predodžbi zasnovanih
na zamisli o
superiornosti ili
inferiornosti jednog od
spolova ili na
stereotipnim ulogama
žena ili muškaraca
Nepostojanje rodnih
stereotipa

CILJ
Jednak pristup žena i
muškaraca svim
oblicima obrazovanja

Uspostava politika i
aktivnosti protiv rodno
utemeljenog nasilja
Pružanje podrške
žrtvama rodno
utemeljenog nasilja

PODRUČJE: BORBA PROTIV STEREOTIPA
MJERA/AKTIVNOST
SREDSTV NOSITELJ PROVEDBE
A
Poticanje korištenja javne i interne
0,00 kn
Svi upravni odjeli Gradske
komunikacije koja promiče pozitivne
uprave
primjere i predodžbe o ženama i
muškarcima

Provođenje kampanje u svrhu
podizanja svijesti o štetnoj ulozi
rodnih stereotipa na postizanje
ravnopravnosti žena i muškaraca

1.500,00
kn

Upravni odjel za poslove
Gradonačelnika, Gradskog
vijeća i opće poslove

PODRUČJE: PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA/GRAĐANKAMA
MJERA/AKTIVNOST
SREDSTV NOSITELJ PROVEDBE
A
Provođenje kampanje, u suradnji s
1.500,00
Upravni odjel za društvene
osnovnim i srednjim školama, kojima kn
djelatnosti
se motivira izbor netradicionalnih
zanimanja i uklanjaju stereotipno
podijeljene uloge između žena i
muškaraca
Osigurati javno dostupne informacije
0,00 kn
Upravni odjel za društvene
o pomoći dostupnoj na području
djelatnosti
Grada i Županije
Osiguravati učinkovitu koordinaciju
0,00 kn
Upravni odjel za društvene
mjerodavnih službi
djelatnosti (Vijeće za
komunalnu prevenciju)

ROK
Kontinuira
no

IZVJEŠTAVA
NJE
Javnost

12/2021

Gradsko
vijeće

ROK
06/2021

IZVJEŠTAVA
NJE
Javnost

06/2020

Javnost

Kontinuiran
o

Javnost

4

CILJ
Uravnoteženi i održivi
gospodarski razvoj

PODRUČJE: PLANIRANJE I ODRŽIVI RAZVOJ
MJERA/AKTIVNOST
SREDSTV NOSITELJ PROVEDBE
A
Prema
Pomoć poduzetnicama
Upravni odjel za
proračunskim gospodarstvo i EU fondove

Unapređenje
Podrška poslodavcima na području
ravnopravnosti spolova Grada u svrhu promicanja
ravnopravnosti spolova

III.

ROK
12/2021

mogućnostim
a

0,00 kn

Upravni odjel za
gospodarstvo i EU fondove

12/2021

IZVJEŠTAVA
NJE
Gradsko
vijeće
Javnost

ZAKLJUČAK

Radi ostvarivanja navedenih mjera odnosno aktivnosti, Grad Labin će putem svojih upravnih odjela, a uz pomoć i potporu gradskog Povjerenstva
za ravnopravnost spolova poticati suradnju s organizacijama civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite ljudskih prava, ostalim jedinicama
lokalne i područne samouprave, tijelima državne uprave, medijima, znanstvenim institucijama i svim zainteresiranim subjektima.
Sredstva za provedbu mjera odnosno aktivnosti ovog Akcijskog plana osiguravaju se u Proračunu Grada Labina.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća
Eni Modrušan
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OBRAZLOŽENJE

I.

PRAVNA OSNOVA
1. Europska povelja za ravnopravnost žena i muškaraca na lokalnoj razini
2. Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektoriran tekst, 8/13., 3/16., 2/18. i 5/19. – pročišćeni
tekst).

II.

OBRAZLOŽENJE

Dana 7. listopada 2019. godine, Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Labina na 3. sjednici izradilo je prijedlog Akcijskog plana za
ravnopravnost spolova Grada Labina za razdoblje od 2020. do 2022. godine.
Nacrt prijedloga Plana je upućen na javno savjetovanje putem internetske stranice Grada Labina u periodu od 9. listopada do 8. studenog
2019. godine.
U razdoblju provedbe savjetovanja nije bilo zaprimljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti.

III.

FINANCIJSKA SREDSTVA

Sredstva za provedbu mjera odnosno aktivnosti ovog Akcijskog plana osiguravaju se u Proračunu Grada Labina.

PREDSJEDNICA
Federika Mohorović Čekada, v.r.
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