
Uvodna konferencija 

Poziv

Poštovani,

u četvrtak, 31. ožujka 2016. u prostorijama Predstavništva Europske komisije u Republici Hrvatskoj, 
Kući Europe, održat će se uvodna konferencija projekta „Potpora vijećima nacionalnih manjina na 
lokalnoj razini“ koji Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske 
provodi u suradnji s Projektnim konzorcijem koji čine WYG savjetovanje d.o.o. i Teched savjetodavne 
usluge d.o.o. Projekt se provodi u okviru Programa Europske unije za Hrvatsku IPA 2012, I kompo-
nenta: Pomoć u tranziciji i jačanje institucija. Trajanje projekta je 18 mjeseci – od 1. veljače 2016. do 
31. srpnja 2017. 

Opći je cilj projekta osigurati cjelovito i učinkovito ostvarivanje ljudskih prava, te poboljšanje i 
olakšanje aktivnog i potpunog sudjelovanja nacionalnih manjina u gospodarskom , kulturnom i 
društvenom životu hrvatskog društva, uz očuvanje njihova vlastitog identiteta, kulture i tradicije. 

Svrha projekta „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini“ je osigurati preduvjete za 
aktivnu participaciju vijeća nacionalnih manjina u provedbi praćenja Ustavnog zakona o pravima 
nacionalnih manjina i u razvoju vlastitih lokalnih zajednica na području Republike Hrvatske. 

U okviru projektnih aktivnosti bit će izrađena GAP analiza kapaciteta i potreba vijeća i predstavni-
ka nacionalnih manjina za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina; 
razvit će se alati za povećanje učinkovitosti djelovanja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina: 
web sučelje i priručnik za vijeća i predstavnike. U pet regionalnih centara, provest će se edukacije 
trenera vijeća i predstavnika nacionalnih manjina za praćenje provedbe Ustavnog zakona i jačanje 
njihove uloge u lokalnim zajednicama, s naglaskom na umrežavanje s ostalim ključnim dionicima 
lokalnog razvoja poput lokalnih akcijskih grupa i udruga koje promiču održivi razvoj. 

Nazočnima će se obratiti ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina gospodin 
mr.sc. Branko Sočanac i predsjednik Savjeta za nacionalne manjine gospodin Aleksandar Tolnau-
er. Projektne aktivnosti i očekivane rezultate predstavit će članovi Projektnog tima, gospođa Lidija 
Japec, voditeljica Projektnog tima, gospodin Nenad Karajić, ključni stručnjak za istraživanje i edu-
kacije i gospodin Boris Bereček, IT stručnjak. 

Molimo Vas da svoje sudjelovanje potvrdite gospodinu Mislavu Kalauzu na  
mislav.kalauz@wyg-c.eu do 24. ožujka 2016. godine.

Mjesto: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj (Kuća Europe),  
Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb

Vrijeme: Četvrtak 31. ožujka 2016. od 10:00 do 11:30 sati

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za ljudska prava i  

prava nacionalnih manjina

Europska unija

Projekt financira Europska unija, a sufinancira Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina.

Provodi WYG Savjetovanje d.o.o. u konzorciju s tvrtkom Teched savjetodavne usluge d.o.o.      

http://mislav.kalauz@wyg-c.eu

