ПРОГРАМ РАДА КОМИСЈЕ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

У оквиру надлежности, Комисија за равноправност полова ће преузимати
активности у циљу:
-

остваривања већег учешћа жена у креирању политике и доношење одлука
економског оснаживања жена
равноправног учешћа жена у образовању и другим областима друштвеног
живота
заштите здравља жена
борбе против насеља над женама и у породици
равноправног приказивања доприноса жена у свим областима друштвеног
живота у медијима
Повећано учешће жена у процесу одлучивања

1. Обезбедити заступљеност мање заступљеног пола у органима
власти са најмање и органима управљања јавних предузећа и
установа са 30%
- прикупити статистичке податке о броју запослених жена у
органу управе, јавним предузећима и установама
2. Подизање свести жена о равноправности полова о учешћу у
јавном и политичком животу
- наступи на локалним медијима
- организовање трибина
- предложити доношење одлуке о проценту заступљености жена
у органима власти и јавним функцијама
Економско оснаживање жена
1. Успостављање партнерства са невладиним сектором
пројектима чији је циљ економско оснаживање жена
2. Промовисање женског предузетништва
Остваривање равноправности полова у образовању
1. Подршка програма неформалног и формалног образовања
маргинализованих група
- подршка раду развојно образовног центра

у

2. Укључивање већег броја женске деце ромске националности у
систем образовања
3. отклањање стереотипа о мушким и женским занимањима
кроз промоцију образовних профила
Побољшање здравља жена
1. промоција здравља жена кроз едукативне активности
2. подршка реализацији програма превенције раног откривања
карцинома грлића материце и дојки
- подизање здравствене културе жена у месним заједницама
- посета месним заједницама са циљаним прегледима на
терену
3. реализовати програме за унапређење репродуктивног здравља
младих
Превенција и сузбијање насиља над женама и унапређења заштите
жртава
1. учешће у кампањама за подизање свести јавности о насиљу у
породици и над женама
2. развијање међусекторске сарадње у процесу заштите насиља
3. организовање трибина и предавања о насиљу у породици и
над женама
Уклањање родних стереотипа и промоција равноправности полова
1. медијска промоција за уклањање родних стереотипа и
промоција равноправности полова
2. уродњавање стратегија ( ЛПА за децу , ЛАП за младе)
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