
PRAGMA, pragma@udruga-pragma.hr, www.udruga-pragma.hr 

Zaključci konferencije:  

„50 godina Europske socijalne povelje: dostignuća i socijalni 

izazovi pred Hrvatskom i Europom“ 

(u organizaciji Pragme, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske 

prof.dr.sc. Ive Josipovića i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, uz 

financijsku, stručnu i tehničku potporu Grada Zagreba, Gradske skupštine Grada 

Zagreba i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi) 

Zagreb, 11. studeni 2011. godine 

Uviđajući da je svijet pred velikim izazovima nastalim uslijed globalizacije, društvenih 

procesa, promjena vrijednosti, globalne ekonomsko-socijalne krize, kao i pojave novih 

socijalnih rizika,  

Naglašavajući da unaprjeđenje i poštivanje socijalnih prava treba shvatiti kao razvojni 

standard razvijenih zemalja i kao socijalnu investiciju usmjerenu na aktivaciju i 

uključivanje, a ne kao na trošak, 

Prepoznajući Vijeće Europe kao glavnog promotora i zaštitnika ljudskih prava u Europi, 

Razumijevajući ulogu organizacija civilnog društva kao socijalnih inovatora,  

Ističući važnost ratificikacije, izvještavanja i sustava nadzora primjene Europske socijalne 

povelje, 

Donosimo Zaključke Konferencije „50 godina Europske socijalne povelje: dostignuća i 

socijalni izazovi pred Hrvatskom i Europom“: 

1. Potrebno je javno – putem mrežnih stranica Pragme i suradničkih organizacija – 

omogućiti sustavan pristup svim materijalima, dokumentima, izvješćima, znanstvenim 

istraživanjima i člancima povezanim s Europskom socijalnom poveljom te prevoditi 

značajne tekstove, odluke, mišljenja i deklaracije Odbora ministara Vijeća Europe i 

Odbora za socijalna prava Vijeća Europe, 

2. Potrebno je jednom godišnje organizirati tematske konferencije povezane s 

Europskom socijalnom poveljom i radom Odbora za socijalna prava Vijeća Europe, 

3. Republika Hrvatska treba pristupiti Revidiranoj Europskoj socijalnoj povelji te prihvatiti 

sve članke Revidirane Europske socijalne povelje, 

4. Potrebno je podržati napore i istaknuti doprinos Vijeća Europe u promociji Revidirane 

Europske socijalne povelje kao velikog promotora i jamca socijalno održivog razvoja, 

5. Potrebno je izvršiti reorganizaciju državne uprave temeljenoj na aktivnoj socijalnoj 

politici usmjerenoj pružanju potpore i socijalnom uključivanju svih građana, čime 

socijalno područje djelovanja ne bi bilo razdijeljeno između više tijela državne uprave, 

6. Potrebno je povećati napore u izvještavanju, prikupljanju podataka, uključivanju 

socijalnih partnera i promociji Europske socijalne povelje u Hrvatskoj među stručnom, 

akademskom, političkom i općom javnosti. 
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