
 



 

 

 

I RODNA RAVNOPRAVNOST 
Cilj ovog programa je postizanje veće prepoznatljivosti koncepta rodne ravnopravnosti, pozitivnih učinaka rodne ravnopravnosti na društvo u 
cjelini te efikasnija implementacija ključnih mjera nacionalnih i lokalnih (multi) sektorskih politika (obiteljske, ekonomske, socijalne, 
demografske i dr.), koje imaju neposredan utjecaj na rodnu ravnopravnost.  
U sklopu ovog programa koristit će se metode istraživanja, analize javnih politika, policy savjetovanja, monitoringa i evaluacije i kampanje 
podizanja javne svijesti. 

Aktivnosti Opis i očekivani rezultati Odgovorne osobe  Rokovi 

Provedba znanstvenih istraživanja 1) Provedeno 36 dubinskih intervjua  s muškarcima i ženama oko 
usklađivanja privatnog i poslovnog života i izrađen istraživački izvještaj 
2) Objavljena 4 znanstvena članka temeljena na provedenim 
istraživanjima i ispitivanju javnog mnijenja i potreba zaposlenih roditelja 
maloljetne djece u sklopu projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu 
obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori 
promjene“ 
 
Izvor provjere: istraživački izvještaj o provedenim dubinskim intervjuima, 
preslike 4 znanstvena članka 

Petra Kontić 
Tanja Štampar 
Lucija Lučan 

01.01.2023.- 
31.12.2023. 

Izrada smjernica za razvoj javnih 
politika usklađivanja obiteljskog i  
poslovnog života 

1) Održan trening predstavnika/ca OCD-a, lokalne uprave i Sveučilišta u 
Zadru, Odsjeka za sociologiju s ciljem upoznavanja s rezultatima 
istraživanja i ispitivanja javnog mnijenja u sklopu projekta „Utjecaj javnih 
politika na kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku 
Hrvatske - prostori promjene“ te razmjene stečenih znanja i iskustva 
2) Održan sastanak s predstavnicima/ama OCD-a, lokalne uprave i 
Sveučilišta u Zadru, Odsjeka za sociologiju u svrhu strukturiranja 
prijedloga i ideja za izradu smjernica za razvoj javne politike usklađivanja 
obiteljskog i poslovnog života 
3) Izrađeno 6 smjernica za razvoj javne politike usklađivanja obiteljskog i  
poslovnog života temeljenih na istraživanjima i ispitivanju javnog mnijenja 

 
Petra Kontić 
Tanja Štampar 
Lucija Lučan 

01.01.2023.-
01.04.2023. 



provedenih na projektu „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i 
radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene“ 
 
Izvor provjere: potpisne liste, fotografije,  slike zaslona, ispis iz Zoom-a, 
preslike smjernica  

Provedba analiza društvenog utjecaja 
predloženih intervencija - „Utjecaj 
javnih politika na kvalitetu obiteljskog i 
radnog života te na demografsku sliku 
Hrvatske - prostori promjene“ 

1) Kreirana metodologija analize društvenog utjecaja intervencija u 
suradnji sa Sveučilištem u Zadru, Odjelom za sociologiju  
2) Održano 6 fokus grupa u gradovima u kojima djeluju OCD iz tematske 
mreže „4.smjena – nevidljivi rad“ s ciljem izrade analize društvenog 
utjecaja predloženih smjernica 
3) Izrađeno 6 analiza dionika za svaku smjernicu s ciljem izrade analize 
društvenog utjecaja predloženih smjernica 
4) Izrađeno 6 izvještaja analize društvenog utjecaja smjernica iz javne 
politike usklađivanja privatnog i poslovnog života 
5) Objavljena 2 stručna članka 
 
Izvor provjere: potpisne liste, fotografije, izvještaji s fokus grupa, izvještaj 
o rezultatima analiza dionika i društvenog utjecaja smjernica, preslika dva 
stručna članka  
 

Petra Kontić 
Tanja Štampar 
Lucija Lučan 

01.04.2023.-
31.12.2023. 

Radionica za kreiranje metodologije Održana jednodnevna radionica s ciljem kreiranja metodologije analize 
društvenog utjecaja intervencija u suradnji sa Sveučilištem u Zadru, a u 
sklopu projekta „Utjecaj javnih politika na kvalitetu obiteljskog i radnog 
života te na demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene“ 
 
Izvor provjere: potpisne liste, fotografije, izvještaj s treninga 
 

Petra Kontić 
Tanja Štampar 
Lucija Lučan 

3./2023. 

Kampanje podizanja javne svijesti 1) Izrađena dva video spota na temu neplaćenog rada i očinskog dopusta 
2) Izrađeno 7 radio jinglova  
3) Izrađeno 5 novinarskih tekstova 
4) Održana završna konferencija projekta „Utjecaj javnih politika na 
kvalitetu obiteljskog i radnog života te na demografsku sliku Hrvatske - 
prostori promjene“ 
 
Izvor provjere: poveznice video spotova, plan emitiranja radio jinglova, 
preslike novinarskih tekstova, potpisna lista, fotografije 

Petra Kontić 
Tanja Štampar 
Lucija Lučan 

01.01.2023.-
28.10.2023. 
 
 
 
10./2023. 



 

II PREVENCIJA I SUZBIJANJE RODNO UVJETOVANOG NASILJA 
Cilj ovog programa je osigurati dostupnost i održivost savjetovališta za pravnu i psihološku pomoć žrtvama nasilja (u prostorijama udruge 
B.a.B.e.) u svrhu učinkovitije prevencije i suzbijanja rodno uvjetovanog nasilja. 
U sklopu ovog programa koristit će se metode direktnog rada s korisnicima/ama, savjetovanja, analize i statističkih obrada podataka o 
korisnicima/ama u svrhu stvaranja temelja za jasnije i učinkovitije javne kampanje koje za cilj imaju prevenciju i suzbijanje rodno uvjetovanog 
nasilja.  

Aktivnosti Opis i očekivani rezultati Odgovorne osobe Rokovi 

Pružanje pravnog i psihološkog 
savjetovanja pojedincima/kama i 
parovima u pogledu njihovih prava i 
obveza u vezama, nasilja u obitelji, 
roditeljskih prava, 
vlasničkih/imovinskih prava itd. 
 
Podrška Osobe od povjerenja te 
savjetovanja IT stručnjaka žrtvama 
online nasilja putem platforme NEON - 
Ne online nasilju  

1) Pravno savjetovanje: >2000 korisnika dobilo pravnu pomoć (putem SOS 
telefona, email-a, poštom i osobnim kontaktom) 
2) Psihološko savjetovanje: >250 korisnika dobilo psihološku pomoć 
 
 
  
 
1) Osoba od povjerenja pratila je korisnice u pojedinim fazama postupka, 
a s ciljem razgovora, podrške, pratnje i osnaživanja. (Broj korisnika/ca cca 
20) 
2) IT stručnjak savjetovao je žrtve online nasilja putem platforme NEON-
Ne online nasilju i osobno, o mjerama zaštite i  prikupljanju forenzičkih 
dokaza 
 
Izvor provjere: interna izvješća o radu, projektna izvješća, statistička 
obrada podataka i analiza, finalno godišnje izvješće B.a.B.e. 

Zdravka Sadžakov 
Ines Bojić 
Zvjezdana Kuprešak 
Dean Šarčević 

01.01.2023. do 
31.12.2023.  

Mapiranje problema vezanih uz rodno 
uvjetovano nasilje na osnovi analize 
konkretnih slučajeva (manjkavosti u 
zakonodavstvu, u provedbi, preporuke 
za poboljšanje) 
 

1) Analiza 5 strateških slučajeva koji mijenjaju sudsku praksu (kršenja 
ljudskih prava) 
2) Izrađene i predstavljene preporuke nadležnim institucijama (s ciljem 
promjene i poboljšanja zakonodavnih i provedbenih mjera) 
3) Izrađena godišnja izvješća (B.a.B.e. i Kuća ljudskih prava) 
 
Izvor provjere: izvješća o radu, dokumentacija o slučajevima i finalno 
godišnje izvješće B.a.B.e 

Zdravka Sadžakov 
 

01.01.2023. do 
31.12.2023  



Organizacija edukacija i jačanje 
kapaciteta policijskih službenika i 
službenica 

1) Provedeno istraživanje potreba i stavova stručnjaka/kinja - policijskih 
službenika/ca, državnih odvjetnika/ca i sudaca i sutkinja - o suzbijanju 
rodno uvjetovanog online nasilja prema ženama 

2) Na temelju rezultata istraživanja provedeno 6 radionica za 70 policijskih 
službenika/ca u RH na temu suzbijanja rodno uvjetovanog online nasilja 
prema ženama. Unutar ovih radionica polaznici/e će dobiti iskustvena i 
teoretska znanja o načinima komunikacije sa žrtvama online nasilja, vrsti 
pomoći koju im treba pružiti, problemima s kojima će se susretati i sl. 
3)  Organizirane dvije multisektorske rasprave sa stručnjacima/kinjama na 
temu preporuka za unapređenje javnih politika za suzbijanje online nasilja 
prema ženama koje će okupiti 30 stručnjaka/inja sveukupno 
4) Kreiran Trening modul za stručnjake/inje koji/e rade sa starijim ženama 
žrtvama nasilja 
5) Na temelju trening modula održana 4 treninga sa stručnjacima/kinjama 
iz Nacionalnog pozivnog centra i Policijske akademije 
6) Na temelju trening modula održana 2 treninga s organizacijama civilnog 
društva 
7) Kreirane Smjernice za domove za starije i nemoćne i za sigurne kuće 
8) Na temelju smjernica održana 4 treninga s gerontodomaćicama i 
zaposlenicima/ama domova za starije i nemoćne i sigurnih kuća 
 
Izvor provjere: interna izvješća o radu, projektna izvješća, rezultati 
istraživanja, potpisne liste, fotografije, statistička obrada podataka i 
analiza,finalno godišnje izvješće B.a.B.e. 

Dean Šarčević 
Petra Kontić 

01.03.2023. do 
31.12.2023. 

Educiranje volontera/ki za rad u 
savjetovalištu  

1) 4  radionice educiranja  volontera/ki (educirano 25 volontera/ki  te 
odrađeno 500 volonterskih sati) 
 
 Izvor provjere: potvrde o uključenosti volontera/ki, edukacijska 
dokumentacija,  interna izvješća o radu, finalno godišnje izvješće B.a.B.e 

Zdravka Sadžakov 
Ines Bojić 

 

Periodično organiziranje javne 
kampanje i podizanje svijesti o rodno 
uvjetovanom nasilju (uključujući 
obilježavanje značajnih datuma) 

1) Obilježen Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 
(22.09.2023.) 
2) Obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 
(25.11.2023.) 
3) Sudjelovanje na Danima udruga (06/2023.) 
4) Obilježavanje Dana ljudskih prava (10.12.2023.) 

Tim B.a.B.e. Kontinuirano 



5) Broj aktivnosti (okrugli stolovi, konferencije i tribine) usmjerenih na 
senzibilizaciju javnosti izvan važnih datuma obilježavanja/sudjelovanje u 
medijima, priopćenja  
6) Kreiranje nacionalne kampanje u suradnji s Agencijom za elektroničke 
medije s ciljem podizanja svijesti o oblicima i posljedicama online nasilja 
prema ženama 
7) Nacionalna kampanja organizirana s ciljem podizanja svijesti o nasilju 
prema starijim ženama 
8) Održan okrugli stol na EU razini s ciljem razmjene iskustva o radu sa 
starijim ženama žrtvama nasilja. 
 
Izvor provjere: dokumentacija o kampanjama, priopćenja za medije, 
dokumentacija o javnim događanjima, sudionicima/ama; interna izvješća 
o radu, finalno godišnje izvješće B.a.B.e., medijski izvori 

Sudjelovanje u radnim skupinama za 
poboljšanje zakonodavnog i 
institucionalnog okvira ZOSN i u 
procesu donošenja i  provedbe drugih 
relevantnih (srodnih) zakona 
 

1) Broj sastanaka i prijedloga, mišljenja, vezanih uz  Kazneni 
zakon,  Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakon o sudovima, Pravilnik o 
načinu izvršavanja mjera opreza i Pravilnik o načinu provedbe 
pojedinačne procjene žrtve (članice radne skupine) 

2) Broj sastanaka i prijedloga vezanih za izradu Nacionalnog programa 
zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2023. do 2026. godine (članice 
radne skupine) 

Izvor provjere: dokumentacija o radnim skupinama i zapisnici o 
sudionicima/ama; interna izvješća o radu, finalno godišnje izvješće 
B.a.B.e. 

Zvjezdana Kuprešak 
Petra Kontić 

01.01.2023 do 
31.12.2023. 

Praćenje i evaluacija Programa 1) Interno praćenje aktivnosti na sastancima tima tjedno/mjesečno 
(minimalno 4 mjesečno) 
2) Evaluacija pravnog savjetovanja i psihološkog savjetovanja (broj 
ispunjenih upitnika i nalazi) 
3) Evaluacija održanih radionica  
4) Vanjska evaluacija (ukoliko su osigurana sredstva) 
 
 Izvor provjere: zapisnici s timskih sastanaka, upitnici,  interna izvješća o 
radu, evaluacijska izvješća, finalno godišnje izvješće B.a.B.e. 

Zdravka Sadžakov Kontinuirano 

 



 

III SIGURNA KUĆA 
Cilj ovog programa je osigurati održivost usluga i stabilnost funkcioniranja Sigurne kuće i savjetovališta za pravnu i psihološku pomoć žrtvama nasilja te komplementarnih 
usluga socijalno-ekonomskog osnaživanja na području Vukovarsko-srijemske županije. 

 

Aktivnosti Opis i očekivani rezultati Odgovorne osobe  Rokovi 

Sigurna kuća - Vukovar: pružanje 
usluga (kratkoročnog) smještaja za 
žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja 

1) Pružen smještaj cca 25 žena žrtava nasilja te cca 30 djece žrtava nasilja 
 
2) Redovito pružanje usluga ženama i djeci, uključujući socijalnu skrb, 
psihosocijalnu rehabilitaciju, brigu o zdravlju te ekonomsko osnaživanje 
žena (za samostalni život izvan nasilnog okruženja) 
 
3) Održavanje prostora i financijsko poslovanje 
 
4) Uspostavljena suradnja s institucijama i organizacijama kroz: 
upućivanje žrtava obiteljskog nasilja na privremeni smještaj u sklonište, 
financiranje plaća stručnim djelatnicama skloništa, održavanje okruglih 
stolova, fokus grupa i radionica, radni sastanci u svrhu unapređenja rada 
Skloništa, provođenje edukativnih radionica s učenicima/ama, 
posredovanje pri zapošljavanju žena žrtava nasilja itd. 
 
Izvor provjere: izvješća o radu Sigurne Kuće, projektna izvješća, finalno 
godišnje izvješće B.a.B.e. 

Ivana Sučić 01.01.2023. do 
31.12.2023. 

Pravno i psihosocijalno savjetovanje 
žrtava obiteljskog nasilja s područja 
grada Vinkovaca 

1) 30 korisnika/ca dobilo je pravni savjet osobnim kontaktom, putem SOS 
telefona ili pošte 
 
2) 30 korisnika/ca dobilo uslugu psihosocijalne pomoći i podrške osobnim 
kontaktom, putem SOS telefona ili pošte 
 
Izvor provjere: evidencijska tablica psihosocijalnog savjetovanja, 
evidencija korisnika/ca i sati savjetovanja, upitnici pravnice i psihologinje 

Ines Bojić 
Zvjezdana Kuprešak 
Vjekoslava Glušac 
Sandra Brkljač 
 

01.01.2023. do 
31.12.2023. 

Savjetovalište - Vukovar: pružanje 
usluga psihološke i pravne pomoći 

1) Pravno savjetovanje: više od 100 korisnika/ca dobilo pravnu pomoć 
(putem osobnog kontakta) 
2) Psihološko savjetovanje: više od 50 korisnika/ca dobilo psihološku 
pomoć 

Sandra Brkljač 
Ines Bojić 
Zvjezdana Kuprešak 

01.01.2023. do 
31.12.2023. 



 
Izvor provjere: evidencija korisnika/ca i sati savjetovanja, interna izvješća 
o radu Savjetovališta, finalno godišnje izvješće B.a.B.e 

Savjetodavna i psihosocijalna  podrška 
i pomoć ženama žrtvama nasilja u 
obitelji nakon izlaska iz skloništa 

1) Izrađeno 10 individualnih planova 
2) 30 korisnica prošlo individualni psihološki tretman 
3) 30 žena u programu izravne pravne pomoći 
4) 2 radionice sa ženama žrtvama obiteljskog nasilja nakon izlaska iz 
skloništa - 20 žena sudjelovalo na radionicama 
5) 2 radionice s djecom - 10 djece sudjelovalo na radionicama 
6) 3 grupe podrške - 10 žena prošlo grupe podrške 
7) 2 radionice za unaprjeđenje zapošljivosti - 15 žena sudjelovalo na 
radionicama 
8) 5 volontera/ki prošlo edukaciju 
9) Na osnovi koordinacije na 6 pojedinačnih slučajeva unaprijeđena 
metodologija usluga 
10) 1 kampanja s ciljem utjecanja i osvješćivanja javnosti u vezi s nasiljem 
u obitelji 
11) Pružena materijalna pomoć 20 žena i djece žrtava obiteljskog nasilja 
12) 5 korisnica dobilo gradski stan 
 
Izvor provjere: potpisne liste, fotografije, interna izvješća o radu, 
kvartalna i finalna izvješća 

Zdravka Sadžakov 
Sandra Brkljač 

Kontinuirano 

Javno zagovaranje i lobiranje: 
osvješćivanje i senzibilizacija šire 
lokalne zajednice kroz organizacije 
javnih kampanja, okruglih stolova, 
predavanja i sl. 
 

1) Organizirana minimalno 3 okupljanja donositelja odluka i 
stručnjaka/inja u području rada sa žrtvama nasilja povodom obilježavanja 
Dana žena, Nacionalnog i Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad 
ženama s ciljem osvješćivanja javnosti u vezi s nasiljem nad ženama i 
nasiljem u obitelji 
 
Izvor provjere: priopćenja za medije, izvješća s javnih događanja, interna 
izvješća o radu, finalno godišnje izvješće B.a.B.e., medijski izvori 

Tim B.a.B.e. Kontinuirano 

Organiziranje humanitarne pomoći 
ženama i djeci nakon izlaska iz 
skloništa 

1) Pružena materijalna pomoć 25  žena i djece žrtava obiteljskog nasilja Tim B.a.B.e. Po potrebi 



Evaluacija Programa 1) Interno vrednovanje aktivnosti programa provodi se svakodnevno na 
sastancima tima 
2) Evaluacija pravnog i psihološkog savjetovanja (broj ispunjenih upitnika 
svih korisnica Savjetovališta) 
3) Evaluacija korisnica Sigurne Kuće (na osnovi evaluacijskog upitnika) 
 
Izvor provjere: interna izvješća o radu, evaluacijska izvješća, finalno 
godišnje izvješće B.a.B.e. 

Ivana Sučić Kontinuirano 

 

 
IV JAVNE POLITIKE I ZAGOVARANJE 
Cilj ovog programa je praćenje zakonodavnih procedura, javnih politika i provedbenih mjera u područjima borbe protiv diskriminacije i povreda ljudskih (fundamentalnih) 
prava (s fokusom na praćenje provedbenih aktivnosti i mjera i njihovo funkcioniranje u praksi na svim razinama) te zagovaranje iz pozicija rodne perspektive i poštivanja 
ljudskih prava.  

 

Aktivnosti Opis i očekivani rezultati Odgovorne osobe  

 

Aktivnosti zagovaranja i praćenje provedbe javnih 
politika, s obzirom na djelovanje udruge u područjima 
rodne ravnopravnosti, zaštite i promicanja ljudskih 
prava i suzbijanja diskriminacije te razvoja socijalnih 
usluga, doprinosit će društvenom razvoju s naglaskom 
na strateške ciljeve 5 (Zdrav, aktivan i kvalitetan život) i 
6 (Demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji) 
Nacionalnog plana Hrvatska 2030. te ciljeve 5 (Postići 
rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke) i 16 
(Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi 
razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi 
učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim 
razinama) UN-ovih globalnih ciljeva održivog razvoja. 
Aktivnosti, koje se sažeto prikazuju u nastavku, također 
će doprinositi ostvarenju ciljeva niza strateških 
dokumenata uključujući Nacionalni plan za 
ravnopravnost spolova, Nacionalni plan razvoja 
socijalnih usluga, Nacionalni plan o stvaranja poticajnog 

 
1) Kroz izravnu komunikaciju s građankama i 
građanima, kroz pružanje pravne i psihosocijalne 
pomoći žrtvama nasilja, cilj nam je utvrditi 
manjkavosti u postojećem zakonodavstvu i/ili 
propuste u provedbi odgovornih institucija. Samom 
činjenicom velikog broja korisnika/ca koji/e nam se 
konstantno obraćaju (cca 2000 godišnje), kroz svaki 
pojedinačni slučaj, osim na individualnoj, doprinosi se 
i suzbijanju i prevenciji daljnjeg nasilja na 
općedruštvenoj razini, osvještavanjem i 
informiranjem žrtava o njihovim pravima te 
suradnjom s drugim nadležnim tijelima kojima 
nastojimo prezentirati primjerene obrasce ponašanja 
i adresiranja pojedinih problema kako bi doprinijeli/e 
razvoju pozitivnih praksi na ovom području na razini 
cijele društvene zajednice. 

2) Pružat ćemo usluge pisanja podnesaka žrtvama 
rodno uvjetovanog nasilja Pravobraniteljici za 

 
Petra Kontić 
Zdravka Sadžakov 

 
Kontinuirano 



okruženja za razvoj civilnog društva, Strategija 
demografske revitalizacije Hrvatske te Nacionalni plan 
zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja 
diskriminacije 

 

ravnopravnost spolova i resornim Ministarstvima te 
žrtvama povreda ljudskih prava i diskriminacije 
pisanjem podnesaka Pučkoj pravobraniteljici i 
resornim Ministarstvima te ukazivati na uočene 
nepravilnosti nositeljima javnih politika 

3) Provodit ćemo javne kampanje obilježavanjem 
značajnih datuma (Nacionalni dan borbe protiv nasilja 
nad ženama, Međunarodni dan borbe protiv nasilja 
nad ženama, 16 dana aktivizma i sl.), također, 
provodit ćemo zagovaranje usvajanja javnih politika, 
odnosno inicijativa i mjera za suzbijanje i prevenciju 
online nasilja nad ženama u RH kroz provođenje 
nacionalne kampanje osvještavanja o online nasilju 
(ciljna skupina šira javnost). 

4) Kroz multisektorske diskusije sa stručnom 
zainteresiranom javnošću, sastancima s akterima i 
donositeljima odluka u RH te organizacijom okruglih 
stolova s donositeljima odluka – zastupnicima/ama 
Hrvatskog sabora te dužnosnicima/ama Vlade 
Republike Hrvatske i nadležnim ministarstvima 
nastojat ćemo doprinijeti poboljšanju javnih politika 
za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja. Također, 
naše stručnjakinje će prenositi svoje znanje i iskustvo 
kroz suradnju s institucijama te putem radionica, 
tribina i okruglih stolova što provodimo javno te na taj 
način utječemo i na nositelje javnih politika i 
donositelje odluka. 

5) Iznošenjem uočenih problema putem medija 
senzibilizirat ćemo cjelokupnu javnost kako bi se što 
više građana/ki uključilo u rješavanje problema ili pak 
djelovalo na donositelje/ice odluka da donesu 
kvalitetnije propise koji se tiču žrtava rodno 
uvjetovanog nasilja 

6) Javnim zagovaranjem doprinijet ćemo vertikalnoj i 
horizontalnoj koordinaciji provedbe politika kojima se 
prevenira i učinkovitije suzbija socijalna isključenost 



žrtava nasilja i drugih socijalno ugroženih skupina. 

7) Sudjelovanjem u radnoj skupini za unaprjeđenje 
zakonodavnog okvira zaštite od nasilja nad ženama i 
nasilja u obitelji te izradu analize i prijedloga i mogućih 
izmjena Zakona  o  kaznenom  postupku,  Kaznenog 
zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o 
sudovima, Pravilnika o načinu izvršavanja mjera 
opreza i Pravilnika o načinu provedbe pojedinačne 
procjene žrtve, Nacionalnom 
timu za prevenciju i suzbijanje nasilja u 
obitelji i nasilja nad ženama, županijskom i timu 
za prevenciju i suzbijanje nasilja Vukovarsko- 
srijemske županije pisanjem preporuka ukazivat ćemo 
na mogućnosti poboljšanja propisa koji se tiču žrtava 
rodno uvjetovanog nasilja i prava žena općenito. 

8) Pisanjem godišnjeg izvješća za GREVIO ukazivat 
ćemo na uočene probleme i napredak u primjeni 
Istanbulske konvencije. 

9) Kao članica antidiskriminacijske mreže sačinit ćemo 
godišnje izvješće o uočenim slučajevima 
diskriminacije u savjetovalištu Pučkoj pravobraniteljici 

10) Provođenjem projekta „Utjecaj javnih politika na 
kvalitetu obiteljskog i radnog života te na 
demografsku sliku Hrvatske - prostori promjene“ u 
sklopu kojeg je provedeno istraživanje o potrebama 
građanki o usklađivanju privatnog i poslovnog života 
izradit ćemo minimalno šest smjernica za razvoj javne 
politike usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. 

11) Smjernice za skloništa za žene žrtve nasilja i 
domove za starije i nemoćne bit će kreirane na 
temelju rezultata intervjua provedenih sa starijim 
ženama žrtvama nasilja te će se koristiti za treninge sa 
zaposlenicima i zaposlenicama sigurnih kuća i domova 
za starije i nemoćne.  

12) Organizacija edukacija i jačanje kapaciteta 



policijskih službenika i službenica koje će doprinijeti 
kvalitetnijoj prevenciji i suzbijanju rodno uvjetovanog 
nasilja u RH, posebice u vezi s mogućnošću provedbe 
digitalnih istraživanja i prikupljanja dokaza uz 
pružanje potrebne zaštite žrtvama takve vrste 
kaznenih djela, u skladu s ciljevima jačanja unutarnje 
sigurnosti navedenih u Nacionalnom planu Hrvatska 
2030. 

13) Provođenjem projekta SURF and SOUND 2.0 u 
sklopu kojeg će biti provedeno istraživanje kapaciteta 
i potreba ključnih dionika za suzbijanje online nasilja – 
policijskih službenika/ca, državnih odvjetnika/ca i 
sutkinja i sudaca – te uz uporabu ranije kreiranih 
preporuka za javne politike i stručnjake/inje, provest 
ćemo zagovaračke aktivnosti u obliku 3 
multisektorske diskusije sa stručnjacima/kinjama s 
ciljem poboljšanja pravnih i provedbenih 
javnopolitičkih okvira radi učinkovitijeg suzbijanja i 
prevencije online nasilja prema ženama. 

14) Provođenjem projekta SURF and SOUND 2.0 u 
razdoblju provedbe ovog operativnog plana započet 
će logistička priprema produkcije nacionalne 
kampanje podizanja svijesti o  online nasilju prema 
ženama usmjerene prema široj javnosti te će se 
kontinuirano izvještavati o aktivnostima i novostima u 
pogledu prevencije i suzbijanja online nasilja. 
 

Izvor provjere: zapisnici sa sastanaka,, metodologija 
prikupljanja podataka i načina praćenja, analize, 
izvješća FRA, godišnje izvješće Pučkoj 
pravobraniteljici, finalno godišnje izvješće B.a.B.e., 
godišnje izvješće Kuće ljudskih prava, World Bank 
Group izvještaj 

 



V HORIZONTALNA MJERA  - Osigurana održivost i razvoj organizacije 
Cilj ove horizontalne organizacijske mjere, odnosno organizacijskog prioriteta je osiguravanje održivost, stabilnost i uvjeta za rast i razvoj organizacije. 

 

Aktivnosti Očekivani rezultati Odgovorne osobe  

Prikupljanje sredstva iz projekata, programa/ugovora 
o uslugama - jačati ljudske resurse za optimalan rad 
udruge i povećanje održivosti  

Namjeravamo aplicirati  na sve raspisane natječaje 
na lokalnoj, nacionalnoj i EU razini te iz drugih 
međunarodnih fondova  iz  programskog područja u 
kojem djeluje naša udruga. 
Pojačat ćemo i bolje koristiti naše vlastite resurse za 
crowdfunding i crowdsourcing aktivnosti kojima ćemo 
pokušati osigurati određena sredstva. Napori koje 
ćemo ulagati u traženje široke javne podrške i 
donacija ćemo usmjeravati fokusirano u određenom 
vremenskom periodu s vrlo jasnom namjenom za koju 
tražimo financijska i materijalna sredstva, dakle 
nećemo tražiti sredstva konstantno za općenitu 
podršku organizaciji, nego želimo animirati i motivirati 
građane/ke i privatni /profitni sektor da podrže vrlo 
jasno one ciljeve koji su im važni. 
 

1) Broj apliciranih/ugovorenih projekata  
2) Broj novih i ponovo financiranih ugovora o uslugama i 
programima; udio tih sredstava u proračunu udruge 
3) Utvrđeni optimalni kapaciteti temeljem radionice iz 
organizacijskog razvoja 
4) Broj zaposlenih i vanjskih suradnika/ca s potrebnim 
znanjima i vještinama za optimalan rad udruge 
5) Samofinanciranje ćemo jednim dijelom osigurati 
pisanjem izvještaja o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj za 
Agenciju za temeljna prava (FRA)  (broj napisanih izvještaja) 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tim  B.a.B.e. Kontinuirano 

Jačanje kapaciteta/kompetencija zaposlenih i 
volontera/ki za posebne projekte/programe za koje 
su potrebne nove vještine ili usavršavanje  

 

 

1) Povećane kompetencije zaposlenih za pripremu 
kompleksnih projektnih prijedloga te formirana mreža 
suradnika/ca u razvoju  projekata 
2)  Uspostavljena kvalitetnija unutarnja komunikacija 
3) Uspostavljen redovni proces evaluacije i samo  
evaluacije rada i učinaka 
4) Povećane kompetencije rukovodećeg osoblja za 
upravljanje ljudskim resursima 
5) Povećane kompetencije zaposlenih 
6) Ravnomjerna raspodjela zadataka, jasnoća i uzajamna 
informiranost o međusobnim zadacima 
7) Učinkovita komunikacija s javnosti 

Petra Kontić 
Zdravka Sadžakov 

Kontinuirano 



8) Volonteri/ke educirani/e za rad 
9) Provedene edukacije u svrhu jačanja organizacijskih i/ili 
stručnih kapaciteta.  

Digitalna transformacija – rad na usavršavanju i 
uvođenju u praksu aplikacije za analizu i statističko 
praćenje aktivnosti udruge, u suradnji s tvrtkom CROZ 
d.o.o. Zagreb 

1) Aplikacija za analizu i statističko praćenje aktivnosti 
udruge 

Zdravka Sadžakov Do 31.12.2023. 

Ulaganje u informatičku opremu – kupnja računala  1) Nabavljeno računalo Tatjana Repalust Do 31.12.2023. 

Stvaranje poticajne organizacijske klime i dobrih 
suradničkih odnosa unutar organizacije 
 
 
 

1) Broj individualnih inicijativa,  
2) Broj organizacijskih  zajedničkih van poslovnih 
aktivnosti  
3) Broj sastanaka i radionica na poboljšanju interne 
komunikacije 

Petra Kontić 
Zdravka Sadžakov 

Kontinuirano 

Jačanje kapaciteta/kompetencija zaposlenih glede 
djelovanja u kontekstu kriznih/izvanrednih situacija 

1) Radionica prezentacije alata i aplikacija za online 
funkcioniranje timova 
2) Seminar razmjene iskustava s predstavnicima/ama OCD-
a koji su već razvili/e ili su u fazi razvoja protokola i načina 
djelovanja u kriznim situacijama 
3) Edukacija predstavnika/ca OCD-a za učinkovito javno 
zagovaranje i javno komuniciranje 
4) Edukacija predstavnika/ca OCD-a o sigurnosti, rizicima, 
samozaštiti i reagiranju u kriznim i izvanrednim situacijama 
 
Izvor provjere: potpisne liste i izvozi sudionika/ca s online 
aplikacije ZOOM, fotografije i snimci zaslona, izvješća i 
evaluacije 

Ivana Sučić 
Vanjski/e suradnici/e 

Do 21.6.2023. 

 

 

 






