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1.  Psihoeduciranost i specifična 
educiranost edukatora (voditelja 
Školskih preventivnih programa) te 
učitelja, nastavnika i roditelja učenika 
(univerzalna prevencija).

2.  Pomoć učenicima i studentima u 
organizaciji slobodnog vremena 
(univerzalna prevencija). 

3.  Bolja specifična educiranost učenika 
i studenata o opasnostima koje 
proizlaze iz rizičnih ponašanja 
kao što su zloupotreba droga i 
prekomjerno pijenje alkoholnih pića 
(selektivna prevencija). 

4.  Rana intervencija i rehabilitacija 
učenika i studenata s rizičnim 
ponašanjima (indicirana prevencija).

5.  Stučna osposobljenost osoba koje 
sudjeluju u liječenju i rehabilitaciji 
alkoholičara i članova njihovih obitelji 
(selektivna prevencija).

6.  Kapacitiranost samozaštitnim 
potencijalima obitelji koje su u riziku 
(selektivna prevencija).

STUDENI 2015.

•	 Niz sastanaka s partnerskim 
organizacijama (projektnim 
partnerima)

•	 Priprema	izmjena	i	dopuna	
sedmog izdanja vodiča 
„Iskoristi dan u Virovitičko- 
-podravskoj županiji“

•	 Lektura sedmog izdanja vodiča 
„Iskoristi dan u Virovitičko- 
-podravskoj županiji“

PROSINAC 2015.

•	 Priprema,	tisak,	distribucija	i	
podjela učenicima i studentima 
sedmog izdanja vodiča 
„Iskoristi dan u Virovitičko- 
-podravskoj županiji“

 Vodič je nakon grafičke pripreme i 
tiska početkom prosinca,  

u razdoblju od 15. do 21. prosinca 
2015. godine podijeljen učenicima 
sedmoga razreda osnovnih škola 
u Virovitičko-podravskoj županiji 
i studentima prve godine Visoke 
škole za menadžment u turizmu i 
informatici u Virovitci.

ZAVOD ZA JAVNO 

ZDRAVSTVO “SVETI ROK”

VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Miroslav Venus
Vesna Šerepac
Siniša Brlas

ZAVOD ZA JAVNO 

ZDRAVSTVO “SVETI ROK”

VIROVITIČKO PODRAVSKE ŽUPANIJE

Iskoristi

dan u

zupaniji

Viroviticko podravskoj

u osmišljavanju 
slobodnog vremena 

djece i mladih

VODIČ ZA POMOĆ

Tijek provedbe aktivnosti

Ciljevi projekta

3



SIJEČANJ 2016.

•	 Početak postupka recenziranja 
izmijenjenog izdanja 
„Terminološkog opisnog 
rječnika ovisnosti“

 Stručnu recenziju Rječnika 
provelo je šest neovisnih 
stručnjaka u području prevencije 
i suzbijanja ovisnosti u Republici 
Hrvatskoj. 

•	 Nabava prijenosnog računala za 
potrebe predstojeće edukacije

VELJAČA 2016.

•	 Završetak postupka 
recenziranje izmijenjenog 
izdanja „Terminološkog opisnog 
rječnika ovisnosti“

 Nakon prihvaćenih primjedbi 
recenzenata izmjene i dopune 
Rječnika pripremljene su za 
lektoriranje.

•	 Lektoriranje izmijenjenog 
izdanja „Terminološkog  
opisnog rječnika ovisnosti“

OŽUJAK 2016.

•	 Prijelom i tisak izmijenjenog 
izdanja „Terminološkog opisnog 
rječnika ovisnosti“ 

TE
R

M
IN

O
LO

ŠK
I O

P
IS

N
I 

R
JE

ČN
IK

 O
V

IS
N

O
ST

I
Si

ni
ša

 B
rl

as

ZA
VO

D
 Z

A
 JA

VN
O

 Z
D

RA
VS

TV
O

 S
V

ET
I R

O
K

9 789537 756239

ISBN 978-953-7756-23-9

TRAVANJ 2016.

•	 Medijsko predstavljanje 
izmijenjenog izdanja 
„Terminološkog opisnog 
rječnika ovisnosti“

 Rječnik je stručnoj javnosti 
predstavljen na edukaciji koja je 
održana 07. travnja 2016. godine 
u Zavodu za javno zdravstvo 
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske 
županije. Nakon toga uslijedila 
je i medijska promocija Rječnika 
s ciljem medijske promocije 
zdravlja.

•	 Edukacija edukatora
 Edukacija je održana 07. travnja 

2016. godine u učionici Zavoda 
za javno zdravstvo „Sveti Rok“ 
Virovitičko-podravske županije. 
Predavači su bili Dubravko Klarić, 
mr. krim., prim. mr. sc. Miroslav 
dr. Venus, mr. sc. Vesna Šerepac, 
dipl. ped. i Siniša Brlas, prof.. 
Sudionicima edukacije (voditeljima 
školskih preventivnih programa u 
odgojno-obrazovnim ustanovama) 
podijeljena je i stručna literatura 
koju će kasnije moći koristiti u 
svojemu radu, među njima i novo 
izdanje „Terminološkog opisnog 
rječnika ovisnosti“.
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LIPANJ 2016.

•	 Radni sastanak u vezi vanjske 
evaluacije projekta

 Sastanak je održan 08. lipnja 2016. 
godine u Zagrebu. Na sastanku 
su nazočili voditelj projekta Siniša 
Brlas, prof., ravnatelj Zavoda 
za javno zdravstvo „Sveti Rok“ 
Virovitičko-podravske županije 
prim. mr. sc. Miroslav dr. Venus i 
vanjski evaluator prof. dr. sc. Josip 
Burušić. Na sastanku je dogovoren 
formalni oblik i vremenski 
okvir izrade izvješća o vanjskoj 
evaluaciji.

•	 Početak vanjske evaluacije 
projekta

SRPANJ 2016.

•	 Izrada izvješća o vanjskoj 
evaluaciji projekta  
(prof. dr. sc. Josip Burušić)

•	 Izrada završne publikacije o 
projektu

•	 Pisanje i podnošenje izvještaja 
o projektu
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UKLA Virovitica

•	 Stručni skup i Skupština povodom 
60 godina obilježavanja borbe 
protiv	alkoholizma,	Virovitica,	03.	
lipnja 2016. 

 U okviru ovoga skupa održana je i 
Skupština UKLA Virovitica te je izdana 
i prigodna publikacija povodom 60 
godina obilježavanja borbe protiv 
alkoholizma (za razdoblje od 1956. do 
2016. godine).

•	 Sudjelovanje u edukaciji stručnih 
djelatnika,	Veli	Lošinj,	10.-12.	lipnja	
2016. 

 Stručni djelatnici sudjelovali su u 
edukaciji u okviru 9. lošinjske ljetne 
škole o alkoholizmu.

•	 Sudjelovanje	na	32.	sportskim	
susretima klubova liječenih 
alkoholičara,	Bjelovar,	18.	lipnja	
2016. 

 Aktivnost je usmjerena boljem 
međusobnom povezivanju 
klubova liječenih alkoholičara te 
psihosocijalnoj rehabilitaciji članova 
klubova.

UKLA Slatina

•	 Organizacija i provedba stručnog 
skupa,	Slatina,	01.	travnja	2016.

 Povod za održavanje Stručnog skupa 
bile su značajne obljetnice, i to više od 
50 godina od osnivanja prvog kluba 
liječenih alkoholičara u Hrvatskoj 
(osnovanog 01. travnja 1964. godine u 
Zagrebu), zatim 50 godina suvremene 
alkohologije u Hrvatskoj, te 41 godine 
od osnivanja prvog kluba liječenih 
alkoholičara u Slatini. Na ovome 
skupu aktivno su sudjelovali brojni i 
priznati domaći stručnjaci, a izdana je 
i prigodna publikacija.

•	 Sudjelovanje	na	32.	sportskim	
susretima klubova liječenih 
alkoholičara,	Bjelovar,	18.	lipnja	2016.

 Ova je aktivnost bila usmjerena 
boljemu povezivanju klubova liječenih 
alkoholičara u mrežu suradnje te 
psihosocijalnoj rehabilitaciji članova. 
Članovi UKLA Slatina natjecali su 
se u slijedećim disciplinama: mali 
nogomet, pikado, viseća kuglana, šah 
i potezanje konopa. Bilo je više ekipa, 
a osvojeno je treće mjesto u šahu i 
drugo mjesto u visećoj kuglani.

Aktivnosti partnera (sažeto)
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Evaluacija edukacije edukatora 
(statistička analiza odgovora 
sudionika edukacije)

Uputa u evaluacijskom upitniku:
Molimo Vas da odgovorite na sljedeća 
pitanja kako bismo na temelju 
odgovora dobili što bolji uvid u 
provedenu edukaciju. 

Anketa je anonimna. Zanima nas samo 
Vaše osobno mišljenje.

Evaluacija aktivnosti

2. Analiza odgovora na pitanje: Ako imate prijedlog ili primjedbu, 
ovdje možete upisati:
 - naglasiti prevenciju nasilja
 - poboljšati komunikaciju predavača i sudionika edukacije
 - potaknuti diskusiju o temama
 - potrebno je više ovakvih edukacija

1. Analiza odgovora na pitanje: Molimo Vas da na skali od 1 do 5 
ocjenama kao u školi ocijenite dolje navedeno (upišite znak „x“ 
ispod odgovarajuće ocjene za svaku ocjenjivanu kategoriju):

Organizacija edukacije 4,8

Količina dobivenih informacija 4,6

Razumljivost predavača 4,6

Zanimljivost predavača 4,6

Korisnost saznanja za moj budući rad 4,4

OCJENE

1 2 43 5
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Vanjska evaluacija (izvadak iz 
evaluacijskog izvješća prof. dr. sc 
Josipa Burušića)

Na tragu brojnih i kvalitetnih 
dosadašnjih aktivnosti poduzetih 
u području prevencije i suzbijanja 
ovisnosti, koje su imale značajnog 
odjeka u stručnoj javnosti Republike 
Hrvatske, tim Zavod za javno zdravstvo 
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske 
županije odlučno je pristupio 
osmišljavanju i provedbi projekta pod 
nazivom „Osnaživanje kapaciteta za 
djelotvorne intervencije za prevenciju i 
suzbijanju ovisnosti u Virovitičko- 
-podravskoj županiji“. Taj je projekt 
u svojoj cjelini osmišljen kao logičan 
i potreban nastavak dosadašnjih 
aktivnosti koju je poduzeo stručni 
tim. Nakon što su kroz višegodišnja 
kontinuirana istraživanja detektirali 
osnovne vrste ovisnosti s kojima se 
u stručnom radu mogu susretati 
stručnjaci različitih profila, te nakon 
što su izradili niz programa vezanih 
uz unaprjeđenje stručnog rada, što 
je praćeno brojnom i kvalitetnom 
izdavačkom produkcijom priručnika 
i izdanja namijenjenih unaprijeđenu 
rada, ovim se projektom učinio korak 
dalje. Njime se počela osnaživati 
postojeća mreža suradnika, te se 
rad te mreže nastojao podignuti na 
profesionalno napredniju razinu. 

To je upravo logičan slijed u radu 
i unaprijeđenu svih timova, te 
predstavlja logičan slijed u odabranoj i 
proklamiranoj politici stručne kvalitete 
koju je stručni tim Zavoda od samih 
početaka postavio. Mišljenja sam da 
su sve poduzete aktivnosti u ovom 
projektu osnaživanja učinjene na 
visokoj profesionalnoj razini. 
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Projekt „Osnaživanje kapaciteta za 
djelotvorne intervencije za prevenciju i 
suzbijanju ovisnosti u Virovitičko- 
-podravskoj županiji“ proveden je u 
razdoblju između studenog 2015. i 
srpnja 2016. godine. Njime je ostvarena 
bolja educiranost edukatora (voditelja 
Školskih preventivnih programa) te 
posredno učitelja, nastavnika i roditelja 
učenika (univerzalna prevencija), 
nastavljena je ranije ustrojena 
pomoć učenicima i studentima u 
organizaciji slobodnog vremena 
(univerzalna prevencija), postignuta je 
bolja specifična educiranost učenika 
i studenata o opasnostima koje 
proizlaze iz rizičnih ponašanja kao što 
su zloupotreba droga i prekomjerno 
pijenje alkoholnih pića (selektivna 
prevencija), osnaženi su još ranije 
uspostavljeni temelji rada na ranoj 
intervenciji i rehabilitaciji učenika i 
studenata s rizičnim ponašanjima 
(indicirana prevencija), povećana je 
razina stručne osposobljenosti osoba 
koje sudjeluju u liječenju i rehabilitaciji 
liječenih alkoholičara i članova njihovih 
obitelji (selektivna prevencija) i 
postignuta je planirana kapacitiranost 
samozaštitnim potencijalima obitelji 
koje su u riziku (selektivna prevencija).
Evaluacija procesa i ishoda provedene 
edukacije pokazala je da su dionici 
zadovoljni organizacijom projektnih 
aktivnosti i da su dobro kapacitirani 
znanjima koja su važna za djelotvorne 
intervencije za prevenciju i suzbijanje 

ovisnosti. Evaluacija vanjskog 
evaluatora pokazala je da je projekt 
u cjelini osmišljen i proveden kao 
logičan i potreban nastavak prethodnih 
aktivnosti temeljenih na istraživanju 
pojavnosti, a izdavačka produkcija 
dodana je vrijednost temeljem koje će 
se i u budućnosti omogućiti trajno i 
cjeloživotno obrazovanje dionika.

Zaključak
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Bilješke
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