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Zašto je važna
međusektorska
suradnja
Zbog naravi problema ovisnosti u
Republici Hrvatskoj i na području
Virovitičko-podravske

županije,

pojavila se potreba povezivanja u
zajedničkom radu svih nadležnih
tijela (sektora ili resora) koja se u
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svojemu radu susreću s osobama
koje su u doticaju sa sredstvima
ovisnosti.

Svrha

međusektorske

suradnje je ustrojiti postupanje u
situacijama kada pojedino nadležno
tijelo tijekom provedbe aktivnosti iz
svoje nadležnosti dođe do saznanja
o osobama koje imaju problem sa
sredstvima ovisnosti. Takve osobe
potrebno je što prije uključiti u
odgovarajući oblik programiranog
rada

s

ciljem

odvikavanja

ili

možebitnog liječenja te preveniranja
daljnjeg

ovisničkog

ponašanja

osobe ili njezinog neodgovarajućeg
utjecaja u socijalnoj okolini.

Ranija iskustva
u protokoliranju
međusektorske
suradnje u
Virovitičko-podravskoj
županiji
U petak 23. veljače 2007. godine
u prostorijama Zavoda za javno
zdravstvo

„Sveti

-podravske

Rok“

Virovitičko-

županije

održan

je

prvi stručni radni skup na temu
protokoliranja postupanja nadležnih
tijela Virovitičko-podravske županije
koja u svojemu radu dolaze do
saznanja

o

doticaju

sa

Na

poziv

osobama

koje

sredstvima
tadašnjeg

su

u

ovisnosti.
Centra

za

sprječavanje i suzbijanje ovisnosti
Zavoda za javno zdravstvo „Sveti
Rok“ Virovitičko-podravske županije
i

uz

podršku

Povjerenstva

za

suzbijanje

ovisnosti

Virovitičko-

-podravske

županije

(koje

ima

koordinativnu ulogu nad dionicima
koji provode aktivnosti suzbijanja
ovisnosti na području Virovitičko-podravske županije) na skupu su
sudjelovali predstavnici Prekršajnog
suda u Virovitici, Općinskog suda
(suda

za

Općinskog
u

Virovitici,

skrb

mladež)
državnog
Centra

Virovitica,

u

Virovitici,

odvjetništva
za

Policijske

socijalnu
uprave

Virovitičko-podravske, Povjerenstva
za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-

za

U znak dobre volje, želje za suradnjom

sprječavanje i suzbijanje ovisnosti

i nastojanja na suzbijanju problema

Zavoda za javno zdravstvo „Sveti

ovisnosti na području Virovitičko-

Rok“ Virovitičko-podravske županije.

-podravske

Formirano

tijelo

gore navedeni predstavnici struka

(Stručna radna skupina) sa stručnim

iz nadležnih tijela prihvatili su ovaj

predstavnicima nadležnih tijela koje

Protokol.

je

Dogovorena su i ova temeljna pravila

i

kreiralo

županije

je

uže

i

Centra

radno

“Protokol

suradnje

postupanja

nadležnih

Virovitičko-podravskoj

tijela

u

postupanja:

županiji

u

•

slučaju saznanja o osobama koje su
koji

je

obuhvatio

postupanje

izabrani

Protokol nema pravnu snagu i
tijela

•

u duhu suradnje, profesionalnog

pojedinog nadležnog tijela u odnosu

pristupa poslu i nastojanjima

na

da se što je moguće više suzbije

preostala.

U

Stručnoj

radnoj

skupini tada su bili:

problem ovisnosti na području

1.

Siniša Brlas (Centar za

Virovitičko-podravske županije,

sprječavanje i suzbijanje

nadležna tijela suglasna su

ovisnosti Zavoda za javno

dosljedno provoditi Protokol

zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-

i

ne obavezuje osobe i nadležna

u doticaju sa sredstvima ovisnosti”,
a

županije,

•

-podravske županije)

Protokol se odnosi na
međusobno informiranje

2. Jasna Čupen (Obiteljski centar)

nadležnih tijela i prosljeđivanje

3. Jasna Delić-Janković (Općinski

osoba iz jednog nadležnog tijela

sud u Virovitici)

u odgovarajuće drugo tijelo s

4. Nenad Dobrić (Općinsko državno

ciljem pružanja što je moguće

odvjetništvo u Virovitici)

kvalitetnije pomoći osobama

5. Mirjana Horvat (Policijska uprava

koje su u doticaju sa sredstvima

Virovitičko-podravska)

ovisnosti ili postoji opasnost da

6. Marijan Markus (Centar za

dođu u doticaj sa sredstvima

socijalnu skrb Virovitica)
7.

Vesna Šerepac (Ured državne

ovisnosti
•

u slučaju izvješćivanja nadležnih

uprave, županijski koordinator

tijela o osobama koje su u

ŠPP-a)

doticaju sa sredstvima ovisnosti

8. Tomislav Terlecky (Prekršajni sud
u Virovitici)
9. Damir Topolovčan (Policijska
uprava Virovitičko-podravska)
10. Miroslav Venus (Povjerenstvo za
suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije)

to će biti učinjeno isključivo
pisanim putem (izvješćem,
rješenjem, uputnicom ili na
drugi odgovarajući način).
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Naslovnica Protokola iz 2007. godine

PROTOKOL POSTUPANJA I SURADNJE NADLEŽNIH TIJELA U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
U SLUČAJU SAZNANJA O OSOBAMA KOJE SU U DOTICAJU SA SREDSTVIMA OVISNOSTI

Zdravstvena
ustanova

Odgojno-obrazovna
ustanova

Ured
državne uprave

Centar za sprjeèavanje
i suzbijanje ovisnosti

Obiteljski
centar

(Odjel za mladež)

Informacije iz ovih nadležnih tijela posreduje
Centar za socijalnu skrb

(Odjel za mladež)

Informacije iz ovih nadležnih tijela neposredno se
prosljeđuju Centru za sprječavanje i suzbijanje ovisnosti

Shema Protokola iz 2007. godine

Potreba izmjena
i dopuna u
protokoliranju
međusektorske
suradnje
pozitivnih

iskustava

Virovitica)
8. Višnja Kajzer (Dom zdravlja
Virovitičko-podravske županije)
9. Željko Lovreković (Zavod za hitnu
medicinu Virovitičko-podravske
županije)
u

provedbi dogovorenih postupaka po
Protokolu iz 2007. godine, u petak 27.
siječnja 2017. godine u prostorijama
Zavoda za javno zdravstvo „Sveti
Rok“ Virovitičko-podravske županije
održan je stručni radni skup koji je
okupio ove članove nove Stručne
radne

skupine

koji

su

zastupali

10. Željka Jurić (Općinski sud u
Virovitici)
11. Marina Kovačević (Prekršajni sud
u Virovitici)
12. Nenad Dobrić (Općinsko državno
odvjetništvo u Virovitici)
13. Danijela Milčić (Probacijski ured
Bjelovar)
14. Marija Lenart (Odgojnoobrazovne ustanove u Virovitičko-

navedena nadležna tijela:
1.

Siniša Brlas (Zavod za javno
zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-

-podravskoj županiji)
15. Ksenija Vujanović-Juras
(Zajednica udruženja klubova

-podravske županije, Djelatnost

liječenih alkoholičara Virovitičko-

za prevenciju i izvanbolničko

-podravske županije).

liječenje ovisnosti sa zaštitom
mentalnog zdravlja)
2. Miroslav Venus (Povjerenstvo
za suzbijanje bolesti ovisnosti
Virovitičko-podravske županije)
3. Vesna Šerepac i Martina Bunić
(Virovitičko-podravska županija)
4. Dražen Huzjak (Policijska uprava
Virovitičko-podravska)
5. Tajana Rastija (Centar za
socijalnu skrb Virovitica,
Podružnica Obiteljski centar
Virovitica)
6. Ivona Balić (Centar za socijalnu
skrb Slatina)

Snježana Karničnik (Opća bolnica

Na

temelju

javne

provedene

rasprave

međusektorske

o

stručne

protokoliranju

suradnje,

članovi

Stručne radne skupine u četvrtak
23.

veljače

2017.

godine,

točno

deset godina od prvoga Protokola,
usuglasili

su

izmjene

i

dopune

postupanja koje su detaljno opisana
na

sljedećim

publikacije.

stranicama

ove
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Uloga i aktivnosti
nadležnih tijela

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Zavod za javno zdravstvo „Sveti rok“
Virovitičko-podravske županije, Djelatnost za prevenciju
i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog
zdravlja
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e

g ) nevladin sektor

zdravstvo

•
•
•
•
•
•
•
•

sudovi
škole
centri za socijalnu skrb
policija
liječnici primarne zdravstvene zaštite
udruge
Virovitičko-podravska županija
Probacijski ured Bjelovar

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije (Djelatnost za prevenciju i
izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja) surađuje sa svim nadležnim
tijelima koja u svojemu radu dolaze do saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima
ovisnosti. Zaprima informacije o osobama, kao i osobe upućene od nadležnih tijela, a osobito:
osobe upućene od sudova na izvršavanje mjera liječenja, osobe upućene od centara za
socijalnu skrb radi sudjelovanja u posebnim obvezama ili ostalim mjerama, učenike upućene
iz odgojno-obrazovnih ustanova u smislu indicirane prevencije te pacijente upućene od
liječnika u okviru podrške liječenju. Zavod upućuje klijente liječnicima ako je to potrebno.
Zavod dostavlja pisane informacije, i to: izvješća sudovima i Probacijskom uredu Bjelovar o
provedbi mjera liječenja temeljem pisane uputnice iz Probacijskog ureda ili temeljem sudskih
presuda popraćenih dopisima (uputnicama) iz sudova, izvješća centrima za socijalnu skrb
o provedbi posebnih obveza i ostalih mjera temeljem pisane uputnice i nalaze testiranja na
sredstva ovisnosti liječnicima temeljem njihovog pisanog zahtjeva i uz suglasnost klijenata. Sve
informacije nadležnim tijelima Zavod dostavlja na njihov pisani zahtjev. Informacije o tijeku rada
s klijentima mogu se dostavljati samo uz suglasnost klijenata ili njihovih zakonskih zastupnika
(roditelja, skrbnika i sl.) koju klijenti/zastupnici mogu dati ili Zavodu ili nadležnom tijelu koje
ih upućuje u Zavod, osim kada izvješća traže sudovi kojima se po službenoj dužnosti podnose
izvješća u skladu sa zakonima. Zavod može uskratiti informacije o radu s klijentima ako bi se
time narušilo pravo klijenata na tajnost osobnih podataka i podataka o liječenju. Djelatnost,
osim neposrednog rada s klijentima, provodi i programirane aktivnosti u smislu univerzalne
i selektivne prevencije i suzbijanja ovisničkog ponašanja na osnovi preventivnih programa
koji su nastali u suradnji s ostalim dionicima, a osobito s odgojno-obrazovnim ustanovama,
ostalim zdravstvenim ustanovama, policijom, udrugama i lokalnom upravom i samoupravom.
Zavod informira nadležna tijela o provedenim mjerama i postupcima isključivo na njihov pisani
zahtjev, temeljem potpisanog sporazuma i/ili uz suglasnost klijenata.
Datum izrade prijedloga: 30. siječnja 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Siniša Brlas, prof. psihologije, psiholog u Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja
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Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
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Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti
Virovitičko-podravske županije
a ) odgoj

c ) policija

f

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

lokalna uprava

b ) pravosuđe

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
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•
•
•
•
•
•
•

odgoj i obrazovanje
pravosuđe
policija
socijalna skrb
zdravstvo
lokalna uprava i samouprava
nevladin sektor

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije imenovano je od
Virovitičko-podravske županije kao savjetodavno i koordinativno tijelo Virovitičko-podravske
županije. Potiče i koordinira aktivnosti u prevenciji i suzbijanju ovisnosti na području Virovitičko-podravske županije temeljem Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga Virovitičko-podravske županije. U tome smislu surađuje sa svim dionicima u prevenciji i suzbijanju
ovisnosti na županijskoj razini. Povjerenstvo predlaže Skupštini Virovitičko-podravske županije
usvajanje Akcijskog plana izrađenog temeljem Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe
droga u Republici Hrvatskoj i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj.
Povjerenstvo kontinuirano prati realizaciju Akcijskog plana, po potrebi traži od pojedinog resora
podatke o provedbi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana te podnosi izvješća Skupštini Virovitičko-podravske županije o realizaciji Akcijskog plana.
Datum izrade prijedloga: 6. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. spec. epidemiolog, predsjednik Povjerenstva za suzbijanje
bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Virovitičko-podravska županija
a ) odgoj

c ) policija

f

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

lokalna uprava

b ) pravosuđe

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
škole
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
Vladin ured
centri za socijalnu skrb

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Virovitičko-podravska županija provodi mjere prevencije, surađuje s dionicima unutar provedbe
školskih preventivnih programa (odgojno-obrazovnim ustanovama) – usklađeni planovi sa
županijskim preventivnim programom koji je sastavni dio Akcijskog plana, organizira stručne
skupove, predstavlja noviju problematiku preko voditelja županijskog ŠPP-a te surađuje sa
Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Potrebno je ojačati
suradnju s dionicima koji provode različite-slične edukativne sadržaje zbog preklapanja istih.
Datum izrade prijedloga: 3. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osoba koje su izradile prijedlog:
mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. pedagog, pročelnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport
i tehničku kulturu
Martina Bunić, mag. philol. croat., savjetnica za školstvo u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu,
šport i tehničku kulturu
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Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Policijska uprava Virovitičko-podravska
a ) odgoj

c

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

policija

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

f ) lokalna uprava

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
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• Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije
• Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport
i tehničku kulturu Virovitičko-podravske
županije
• Povjerenstvo za suzbijanje ovisnosti
Virovitičko-podravske županije
• jedinice lokalne samouprave, vijeća za
prevenciju kriminaliteta u općinama,
gradovima i županiji
• odgojno-obrazovne ustanove s područja
županije - osnovne i srednje škole

• centri za socijalnu skrb
• S.O.S. telefon Virovitica
• liječnici primarne zdravstvene zaštite, Opća
bolnica Virovitica, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Zavod za hitnu
medicinu Virovitičko-podravske županije
• općinska i županijsko državno odvjetništvo
• županijski i općinski sudovi, sudovi za
mladež i prekršajni sudovi
• Državni inspektorat
• Ministarstvo financija – Carinska uprava
• javni mediji

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Policijska uprava Virovitičko-podravska surađuje sa svim nadležnim tijelima kroz provedbu
preventivnih i represivnih mjera na sprečavanju zloporabe sredstava ovisnosti. Aktivnosti policije
usmjerene su na osobe koje dolaze u doticaj sa svim vrstama ovisnosti uključujući konzumiranje
legalnih sredstava kao što su duhan i alkohol, konzumiranje ilegalnih droga, neprimjereno
uzimanje legalnih supstanci (inhalanti) te lijekova koji se dobivaju na recept. U suradnji sa
Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije te Upravnim odjelom za
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije, osnovnim i srednjim
školama i drugim institucijama unazad nekoliko godina policija provodi niz preventivnih aktivnosti
i projekata usmjerenih na prevenciju sredstava ovisnosti, ali i na prevenciju kaznenih djela iz
domene kriminaliteta droga te podizanje razine javne svijesti o potrebi očuvanja i zaštite okoliša i
prirode. Policija je inicirala formiranje Vijeća za prevenciju kriminaliteta u općinama i gradovima te
Virovitičko-podravskoj županiji temeljem čega je do sada formirano svih 17 vijeća koja već nekoliko
godina daju značajan doprinos prevenciji kriminaliteta i suzbijanju ovisnosti te poboljšanom
stanju sigurnosti lokalne zajednice. Kroz suradnju s Državnim inspektoratom, općinama i
gradovima te nadležnim upravnim odjelima Virovitičko-podravske županije upozoravamo na
dosljednu primjenu Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda i zakonskih odredbi
o zabrani točenja i prodaje alkohola osobama mlađim od osamnaest godina te na primjenu čl.
93. stavka 5. Obiteljskog zakona kojim se ograničavaju noćni izlasci djetetu mlađem od šesnaest
godina, a u slučaju zatjecanja djece pisano obavještavamo Centar za socijalnu skrb. Policija
provodi i ciljane represivne mjere suzbijanja kriminaliteta droga na način da prikuplja, analizira i
obrađuje zaprimljene informacije i obavijesti drugih institucija o osobama koje čine kaznena djela
i prekršaje iz domene zlouporabe sredstava ovisnosti. Temeljem navedenog provodimo izvide
kaznenih djela i kriminalistička istraživanja, a u slučajevima potvrde osnovane sumnje policija
podnosi odgovarajuća izvješća, kaznene i prekršajne prijave nadležnom Državnom odvjetništvu,
Odvjetništvu za mladež, Prekršajnom sudu ili Centru za socijalnu skrb. Osobe koje pokazuju
znakove ovisnosti upućujemo da pomoć potraže u drugim nadležnim institucijama. Važnu ulogu u
provedbi „represivnih“ aktivnosti na razini lokalne zajednice imaju, osim policije, i druge institucije
kao Carinska uprava i Državni inspektorat s kojima policija ostvaruje dobru suradnju.
Datum izrade prijedloga: 1. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Dražen Huzjak, policijski službenik za nadzor i planiranje – za prevenciju

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Centar za socijalnu skrb Virovitica, Podružnica Obiteljski
centar Virovitica, Centar za socijalnu skrb Slatina
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d socijalna skrb

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
• zdravstvo
• škole
• udruge

• Probacijski ured
Bjelovar
• lokalna uprava i
samouprava (LUiS)

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Centar za socijalnu skrb Virovitica, Centar za socijalnu skrb Slatina i Podružnica Obiteljski centar
(u daljnjem tekstu Centar) surađuju sa svim nadležnim institucijama koje u svome radu dolaze
do saznanja o osobama koje su u doticaju sa sredstvima ovisnosti. Kontaktira s ovisnikom
posrednim tretmanom „žrtava“ njegove ovisnosti (najčešće supruge/a). Savjetuje, informira,
realizira smještaj u kriznim situacijama, pruža i primjenjuje prava i usluge. Zaprima obavijesti
policije u predmetima nasilja u obitelji (okidač alkoholizam) i izvješća o neizvršenju zaštitne
mjere obaveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu te o učinjenom dostavlja izvješća policiji. Po
pozivu policije, prisustvuje razgovoru kada se na razgovor ne odazovu roditelji maloljetnika.
Podnosi prijedlog sudu radi djelomičnog lišenja poslovne sposobnosti u pogledu liječenja i
nadzora nad liječenjem te sudjeluje u sudskom postupku. Zaprima izvješća sudova i Općinskog
državnog odvjetništva te temeljem toga posreduje i predlaže kod izvršenja odgojne mjere „da se
uz suglasnost maloljetnikovog zakonskog zastupnika podvrgne postupku odvikavanja od droge
i dr. ovisnosti“, na način da određenu osobu uputi u Zavod za javno zdravstvo te po izvršenju
mjere traži završno izvješće od strane Zavoda temeljem kojeg obavještava sud ili Općinsko
državno odvjetništvo. Upućuje u Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije, savjetuje i potiče maloljetne i punoljetne osobe za koje je tijekom provedbi stručnih
postupaka utvrđeno da su u doticaju, zlouporabi ili u eksperimentiranju sredstava ovisnosti.
Traži izvješća/informacije liječnika obiteljske medicine za osobe za koje je utvrđena zlouporaba
sredstava ovisnosti ili samo sumnja radi provođenja daljnjih postupaka. U suradnji s obiteljskim
liječnikom inicira tretman ovisnika u zdravstvenoj ustanovi. Prijavljuje Zavodu za hitnu medicinu
osobe za koje procjenjuje da su životno ugrožene uslijed zlouporabe ovisnosti, bilo dolaskom na
teren u obiteljsku kuću/stan, zatim dolaskom same osobe u Centar ili kada od treće osobe Centar
dobije informacije o osobi koja je životno ugrožena. Traži izvješće zdravstva o zdravstvenom
stanju osobe radi imenovanja posebnog skrbnika za potrebe liječenja ili smještaja te suradnju
policije ukoliko je korisnik nesuradljiv. Po pozivu škola, održava edukacije i predavanja s ciljem
prevencije ovisnosti roditeljima i prosvjetnim radnicima. Po zahtjevu Virovitičko-podravske
županije dostavlja izvješća o broju nasilja u obitelji koja su uglavnom izazvana alkoholom.
U suradnji s klubovima liječenih alkoholičara motivira i pruža korisnicima psihosocijalnu
podršku i pomoć u rješavanju konkretnih životnih problema. S Probacijskim uredom po potrebi
razmjenjuje informacije o osobama uključenim u probaciju. Poziva ili odlazi u obitelj i radi
sveobuhvatnu obiteljsku procjenu svih gore navedenih dionika.
Datum izrade prijedloga: 6. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osoba koje su izradile prijedlog:
Tajana Rastija, dipl. soc. radnica
Ivona Balić, dipl. soc. radnica

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

• policija
• sudovi
• općinsko državno
odvjetništvo

13

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

OPĆA BOLNICA VIROVITICA
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e

g ) nevladin sektor

zdravstvo

Popis sudionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
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•
•
•
•
•
•
•
•

Policijska uprava
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
Klub liječenih alkoholičara Virovitica
Probacijski ured Bjelovar (pravosuđe)
centri za socijalnu skrb
NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, KBC “Sestre milosrdnice” Zagreb
liječnici obiteljske medicine
škole na području Virovitičko podravske županije

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Zbog uzimanja psihoaktivnih tvari nerijetka su prekršajna i kaznena djela (osobito nasilje u
obitelji) prilikom čega se uključuje policija na način da djelatnici policije dolaze s pacijentima
u pratnji ili ih Opća bolnica upućuje u drugu bolnicu na liječenje u pratnji policije. Također se
međusobno razmjenjuju informacije u vezi s distribucijom droga na tržištu (nove psihoaktivne
tvari). Kod akutne intoksikacije psihaktivnim tvarima najveći dio pacijenta liječi se na
psihijatrijskom odjelu Opće bolnice Virovitica, no jedan dio pacijenata s akutnom intoksikacijom
psihoaktivnih tvari koji izazivaju psihotične simptome te osobito liječenje ovisnosti najčešće se
odvija u NPB „Dr.Ivan Barbot“ u Popovači i KBC „Sestre milosrdnice“ koji je i referalni centar
za ovisnosti u Hrvatskoj. Nakon liječenja u bolnici pacijenti nastavljaju ambulantno liječenje
kod svojih liječnika obiteljske medicine s kojima Opća bolnica svakodnevno surađuje u vidu
kontrolnih pregleda i mišljenja o terapiji i daljnjem postupanju. Suradnja s klubovima liječenih
alkoholičara u Virovitici, Slatini i Pitomači te Zajednicom klubova liječenih alkoholičara
Virovitičko-podravske županije (ZUKLA) odvija se na razini praćenja rehabilitacije i povremenih
predavanja o štetnostima psihoaktivnih tvari i njihovom utjecaju na zdravlje ovisnika. Aktivno
sudjelujemo u liječenju forenzičkih pacijenata, ambulantno i po potrebi bolnički, zajedno sa
Zavodom za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. Na zahtjev Probacijskog
ureda u Bjelovaru kao i pojedinih sudaca na području naše županije, Opća bolnica se uključuje u
liječenje pacijenata koji imaju određenu sigurnosnu mjeru liječenja od ovisnosti i mjeru posebne
obveze. Centri za socijalnu skrb iz Virovitice i Slatine (Orahovice) povremeno upućuju određene
klijente koji zahtijevaju liječenje, ali također omogućavaju smještaj i nadzor pacijenata (npr.
kroničnih alkoholičara) koji se nemaju kamo vratiti nakon liječenja ili imaju neadekvatnu obitelj.
Škole na području Virovitičko-podravske županije upućuju učenike na psihologijska testiranja i
psihoterapijsku potporu pojedinih učenika koji imaju probleme sa zloporabom psihoaktivnih
tvari i mentalne teškoće.
Datum izrade prijedloga: 5. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Snježana Karničnik, dr. med. spec. psihijatar, voditeljica Odjela za psihijatriju Opće bolnice Virovitica

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e

g ) nevladin sektor

zdravstvo

•
•
•
•
•
•
•
•

policija
centri za socijalnu skrb
druge zdravstvene ustanove u županiji i šire
škole
sudovi
lokalna uprava i samouprava
udruge
Virovitičko-podravska županija

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije je zdravstvena ustanova koja planira, organizira i
provodi mjere primarne zdravstvene zaštite za sve stanovnike na cijelom području županije.
Zdravstvenu zaštitu obavljaju zdravstveni djelatnici, liječnici obiteljske medicine, specijalisti
ginekolozi i pedijatri, te drugi ugovoreni specijalisti, medicinske sestre, patronažne medicinske
sestre, liječnici dentalne medicine, ljekarnici i drugo osoblje. Zdravstvena zaštita se provodi
svakodnevno i redovno uz načela dostupnosti i pristupačnosti. Zdravstveni radnici trajno se
usavršavaju i prate medicinske dostignuća. Mnogi od njih podupiru i rade u raznim udrugama.
Uloga Doma zdravlja i zdravstvenih radnika sastoji se od ovih mjera i aktivnosti:
• sudjelovanje u uspostavljanju dijagnoze ovisnosti, samostalno ili po povratku ovisnika sa
liječenja iz drugih zdravstvenih ustanova, ili po uputi centara za socijalnu skrb, ili po sudskoj
mjeri izrečenoj ovisniku, ili na drugi način ulaska ovisnika u zdravstveni sustav
• provođenje postupaka liječenja i rehabilitacije ovisnika i njegove obitelji
• liječenje kod specijalista za područje ovisnosti
• upućivanje i izvještavanje Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije te suradnja sa Zavodom u daljem postupku
• upućivanje ovisnika i njegove obitelji u Klubove liječenih alkoholičara na našem području
• suradnja s pravosuđem, s lokalnom upravom i samoupravom
• suradnja s policijom, kod mogućih teškoća i komplikacija u liječenju u brizi za ovisnike i
njihove obitelji
• suradnja sa školama i drugim odgojno obrazovnim institucijama, u cilju provođenja mjera
primarne prevencije svih oblika ovisnosti
• praćenje i analiza mjera liječenja i suradnje s drugim sudionicima u međusektorskoj
suradnji
• sudjelovanje i organiziranje aktivnosti za koje se ukažu potrebe
• promicanje života bez sredstava ovisnosti, za bolji i kvalitetniji život pojedinaca, obitelji i
zajednice.
Datum izrade prijedloga: 2. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Višnja Kajzer, bacc. med. techn.

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:

15

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e

g ) nevladin sektor

zdravstvo

Popis sudionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
•
•
•
•
PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
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policija
bolnica
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije
dispečeri

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
MPDJ (medicinsko prijavno-dojavna jedinica) izrazito je bitna u postupanju Zavoda za hitnu
medicinu jer je bitna komunikacija i suradnja s pozivateljima i drugim službama koji prvi
dolaze u kontakt s ovisnikom. Jako je bitno tražiti točne informacije od primatelja, u što kraćem
vremenskom roku zbrinuti pacijenta na terenu i odvesti ga u najbližu zdravstvenu ustanovu ili
po potrebi u bolnice zatvorenog tipa. Kod učestalog uzimanja alkohola, pojedine osobe postaju
agresivne i samim time su opasne za sebe i druge pa je stoga bitna suradnja s policijom. Radi
sigurnosti tima važno je da dispečer obavijesti policiju i da surađuje sa Zavodom te da policija
bude na mjestu intervencije prije tima Zavoda ili istovremeno. Kod maloljetnika obvezno
obavijestiti roditelje i policiju o zatečenom stanju, a nalaz mora biti točno ispunjen kako bi
liječnicima specijalistima bile prenesene točne informacije o tome kako je zatečen pacijent, što
su nam pacijenti rekli i što smo pronašli u blizini pacijenta. Sa svim tijelima komunicirati pisanim
i usmenim zahtjevima. Zatražiti povratnu informaciju o zbrinutom pacijentu jer takvi pacijenti
obično recidiviraju. Predložiti pacijentu da se naknadno javi u Zavod za javno zdravstvo „Sveti
Rok“ Virovitičko-podravske županije.
Datum izrade prijedloga: 2. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Željko Lovreković, bacc. med. tech.

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Općinski sud u Virovitici
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

pravosuđe

•
•
•
•
•
•

Probacijski ured
zdravstvo
terapijske zajednice
centri za socijalnu skrb
odgoj i obrazovanje
policija

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Počiniteljima kaznenih djela koji su nakon vođenja kaznenog postupka kod općinskih sudova
oglašeni krivima za kaznena djela opisana u pojedinim poglavljima Kaznenog zakona iz 2011.
(dalje KZ) ne primarno, isključivo za kaznena djela protiv zdravlja ljudi, sigurnosne mjere obveznog
liječenja od ovisnosti izriču se kada kazneno djelo počine pod odlučujućim djelovanjem ovisnosti
o alkoholu, drogi ili drugoj vrsti ovisnosti, ukoliko postoji opasnost da će zbog te ovisnosti u
budućnosti počiniti teže kazneno djelo. Procjena postojanja navedene opasnosti prvenstveno
se utvrđuje provođenjem odgovarajućeg vještačenja najčešće angažiranjem vještaka, pedagoga
ili psihologa.
Ukoliko je sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti izrečena uz novčanu kaznu, rad
za opće dobro i uvjetnu osudu, izvršava se u zdravstvenoj ili drugoj specijaliziranoj ustanovi
za otklanjanje ovisnosti izvan zatvorskog sustava, a pod određenim posebnim propisom i u
terapijskoj zajednici, kada je takvo odvikavanje dostatno za otklanjanje opasnosti. Izmjenama
KZ-a od 13. svibnja 2015., sigurnosnu mjeru obveznog liječenja od ovisnosti, ukoliko je izrečena
uz novčanu kaznu, rad za opće dobro i uvjetnu osudu izvršava nadležno tijelo za probaciju probacijski ured. Općinski sud koji je izrekao takvu mjeru obvezan je u tome obavijestiti nadležni
Probacijski ured koji će pratiti provedbu mjere. Liječenja od ovisnosti traju najduže 3 godine,
a može i do prestanka izvršenja kazne zatvora (kada se izvršava u okviru zatvorskog sustava) ili
rada za opće dobro, odnosno do proteka roka provjeravanja određenog uvjetnom osudom. Uz
izricanje sigurnosne mjere obveznog liječenja od ovisnosti, sud može izreći i posebnu obvezu
odvikavanja od ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugoj vrsti ovisnosti u terapijskoj zajednici uz
stručnu pomoć nadležnog tijela za probaciju.
Sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti prema maloljetnim počiniteljima te
mlađim punoljetnicima kao počiniteljima u odnosu na koje se primjenjuje maloljetničko
pravo, primjenjuje se do prestanka izvršenja kazne maloljetničkog zatvora, proteka vremena
provjeravanja primjenom pridržaja izricanja maloljetničkog zatvora i izvršenja odgojnih
mjera, ali ne duže od 3 godine. Izricanjem ove sigurnosne mjere nastoji se postići da počinitelj
prestane s uporabom sredstava ovisnosti te bude spriječen u činjenju novih kaznenih djela pod
odlučujućim djelovanjem sredstava ovisnosti.
Datum izrade prijedloga: 3. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Željka Jurić , dipl. iur.

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
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Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Prekršajni sud u Virovitici
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

pravosuđe

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
•
•
•
•
•
PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
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policija
državno odvjetništvo
zdravstvene ustanove
centri za socijalnu skrb
udruge

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Pred Prekršajnim sudom se vodi prekršajni postupak protiv okrivljenika (punoljetnih osoba i
maloljetnih počinitelja prekršaja) na temelju podnesenog optužnog prijedloga ovlaštenog
tužitelja. Nakon provedenog prekršajnog postupka sudac Prekršajnog suda, sukladno
Prekršajnom zakonu i Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji, može izreći okrivljenicima zaštitnu
mjeru obveznog liječenja od ovisnosti ukoliko je okrivljenik počinio prekršaj pod odlučujućim
djelovanjem ovisnosti o alkoholu, drogi ili druge vrste ovisnosti ako postoji opasnost da će zbog
te ovisnosti u budućnosti počiniti prekršaj. Ako je počinitelj prekršaja ovisnik o drogi ili povremeni
uzimatelj droge, Prekršajni sud za prekršaje propisane Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih
droga uz novčanu kaznu izriče zaštitnu mjeru obveznog liječenja u zdravstvenoj ustanovi koja za
primjenu te zaštitne mjere ima odobrenje ministarstva nadležnog za zdravstvo ili zaštitnu mjeru
odvikavanja od ovisnosti u ustanovi socijalne skrbi, udruzi, odnosno drugoj pravnoj osobi koja
za primjenu te zaštitne mjere ima odobrenje ministarstva nadležnog za socijalnu skrb ukoliko je
počinitelj recidivist. Izrečena novčana kazna neće se izvršiti ako počinitelj prekršaja koji je ovisnik
o drogi odnosno povremeni uzimatelj liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odnosno odvikavanja
od ovisnosti u pravnoj osobi, uspješno završi postupak. Ako je prekršaj iz Zakona o suzbijanju
zlouporabe opojnih droga počinjen prvi put, ovisniku o drogi ili povremenom uzimatelju droge
izriče se samostalno zaštitna mjera obveznog liječenja ili odvikavanja od ovisnosti. Sukladno
Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, sud može osobi koja se odala uživanju alkohola
ili opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava i zbog te svoje sklonosti i navike vrši
prekršaje, a postoji opasnost da će ih ponovno vršiti, uz kaznu izreći i zaštitnu mjeru obveznog
liječenja od alkoholizma i narkomanije. Prekršajni sud može maloljetnom počinitelju prekršaja
odrediti posebnu obvezu da se uz suglasnost maloljetnikovog zakonskog zastupnika podvrgne
odvikavanju i liječenju od droge ili druge ovisnosti ako ocijeni da će primjenom te obveze
pozitivno utjecati na maloljetnika i njegovo ponašanje. Izvršenje posebnih obveza određenih
maloljetniku provodi se uz nadzor centra za socijalnu skrb koji o tome izvještava sud. Nadalje,
Prekršajni sud upućuje na izvršenje pravomoćne sudske odluke u kojima su izrečene zaštitne
mjere obveznog liječenja o ovisnosti.
Datum izrade prijedloga: 1. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Marina Kovačević, sutkinja Prekršajnog suda u Virovitici

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

pravosuđe

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
• Centar za socijalnu skrb Virovitica
• Centar za socijalnu skrb Slatina

Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici surađuje s Centrom za socijalnu skrb Virovitica i
Centrom za socijalnu skrb Slatina. Kada policija podnese kaznenu prijavu prema maloljetniku
ili protiv mlađeg punoljetnika, od centara za socijalnu skrb traže se podaci o osobnim i
materijalnim prilikama te podatak bi li prema istome trebalo izreći posebnu obvezu ili odgojnu
mjeru. Nakon dobivanja traženih podataka, Odvjetništvo može sukladno Zakonu o sudovima za
mladež uvjetovati nepokretanje kaznenog postupka na način da se prijavljena osoba uključi u
postupak odvikavanja od droge ili drugih ovisnosti. Također, u sudskom postupku predlaže se
sucu za mladež izricanje odgojne mjere ili posebne obveze.
Datum izrade prijedloga: 30. siječnja 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Nenad Dobrić

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
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Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Probacijski ured Bjelovar
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

pravosuđe

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
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•
•
•
•
•
•
•
•

državno odvjetništvo
sudovi
kaznionice i zatvori
Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
liječnici primarne zdravstvene zaštite i specijalisti psihijatri
policija
udruge
centri za socijalnu skrb

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Probacijski ured Bjelovar je dio Sektora za probaciju, Uprave za kazneno pravo i probaciju
Ministarstva pravosuđa. Nadležan je za provođenje probacijskih poslova na području Bjelovarsko-bilogorske, Virovitičko-podravske i Koprivničko-križevačke županije.
Probacija je uvjetovana i nadzirana sloboda punoljetnih počinitelja kaznenih djela. Izvršavanjem
probacijskih poslova službenici provode nadzor te pružaju pomoć i podršku počiniteljima
kaznenih djela s ciljem njihove resocijalizacije i reintegracije u društvo uz brigu o zaštiti
društvene zajednice. Stoga je za učinkovito provođenje probacijskih poslova nužna međuresorna
suradnja. Osobe s problemom ovisnosti su u rad probacijske službe najčešće uključene kroz
nadzor obveza ili mjera liječenja od ovisnosti izrečenih od strane državnog odvjetništva ili
sudova te kod počinitelja uvjetno otpuštenih s izdržavanja zatvorske kazne. Probacijski službenik
upućuje počinitelja na izvršavanje obveze liječenja kroz dostavljanje pisane obavijesti nadležnim
institucijama i dokumenta kojim je obveza izrečena (presuda, rješenje, zahtjev). Službenik nadzire
provođenje obveze na način da počinitelj službeniku dostavlja medicinsku dokumentaciju.
Službenik prema potrebi kontaktira instituciju u kojoj se liječenje provodi te u pisanom obliku
šalje zahtjev za dostavom izvješća. Sukladno zakonskim rokovima, o izvršavanju obveze liječenja
probacijska služba izvještava nadležno tijelo koje je obvezu izreklo. Problem ovisnosti probacijski
službenik može prepoznati i prilikom razgovora s osuđenikom kroz izvršavanje drugih probacijskih
poslova u kojima počinitelju nije izrečena mjera liječenja (organiziranje rada za opće dobro,
pisanje izvješća za državno odvjetništvo ili sud i slično). U tom slučaju, putem savjetodavnog
razgovora, probacijski službenik motivira počinitelja na uključivanje u liječenje te ga informira
o institucijama kojima se u tu svrhu može javiti. U izvršavanju probacijskih poslova Probacijski
ured Bjelovar razmjenjuje informacije od važnosti s nadležnim institucijama. Sukladno Zakonu
o probaciji („Narodne novine“, broj: 143/12.) osoba može biti uključena u probaciju na temelju
osobnog pristanka te joj se jamči zaštita osobnosti i tajnost osobnih podataka. Stoga probacijska
služba može uskratiti informacije o počinitelju ako bi se time narušila navedena prava.
Datum izrade prijedloga: 31. siječnja 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Danijela Milčić, prof. psihologije, voditeljica Probacijskog ureda Bjelovar

Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Odgojno-obrazovne ustanove u Virovitičko-podravskoj županiji
a

odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e ) zdravstvo

g ) nevladin sektor

• policija
• Virovitičko-podravska županija
• Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije
• Povjerenstvo za suzbijanje bolesti
ovisnosti Virovitičko-podravske županije

• Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport
i tehničku kulturu Virovitičko podravske
županije
• centri za socijalnu skrb
• liječnici primarne zdravstvene zaštite
• klinike za psihijatriju
• nevladin sektor (udruge)

Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Odgojno-obrazovne ustanove rade na prevenciji s ciljem zaštite zdrave populacije i pružanja
pomoći učenicima s rizičnim ponašanjem te osiguravaju stručnu pomoć djeci i mladima
koji su počeli konzumirati sredstva ovisnosti. Školski preventivni programi dio su Nacionalne
strategije suzbijanja zlouporaba droga u Republici Hrvatskoj. Preventivni programi provode
se kroz specifične oblike rada i nespecifične preventivne mjere. U provođenju istih, škole
surađuju s brojnim institucijama i resorima. U primarnoj prevenciji škole surađuju s Policijskom
upravom Virovitičko-podravskom kroz edukacije, radionice, projekte („Zdrav za 5“), tribine
za učenike, roditelje i prosvjetne djelatnike. Suradnja škola sa Zavodom za javno zdravstvo
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije, Djelatnosti za prevenciju i izvanbolničko liječenje
ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja, realizira se kroz predavanja i edukacije za učenike
(„Zdrav za 5“), prosvjetne djelatnike i roditelje te neposredni savjetodavni rad i pružanje stručne
pomoći učenicima koji su počeli konzumirati sredstva ovisnosti. Odgojno-obrazovne ustanove
i Djelatnost školske medicine Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije surađuju kroz predavanja na temu promocije zdravih stilova života i unapređivanja
zdravlja te savjetodavni rad za sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa. Povjerenstvo za
suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije suradnik je svih škola i kontinuirano
radi na unapređivanju rada školskih koordinatora, organizira predavanja, edukacije, promocije
stručne literature, koordinira istraživanjima, pruža pomoć u organizaciji slobodnog vremena
mladih kroz brošure te različitim aktivnostima obilježava Mjesec borbe protiv ovisnosti. Upravni
odjel za prosvjetu, kulturu,šport i tehničku kulturu Virovitičko-podravske županije osigurava
nabavku stručne literature za škole, organizira edukaciju prosvjetnih djelatnika i pruža podršku
školama u radu na prevenciji. Suradnja s centrima za socijalnu skrb realizira se kroz kontinuirano
izvještavanje i razmjenu podataka o učenicima i roditeljima te poduzimanju mjera obiteljsko-pravne zaštite. Škole i liječnici primarne zdravstvene zaštite surađuju u razmjeni informacija o
učenicima te preporučuju odlazak u Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske
županije i klinike za psihijatriju (Virovitica, Osijek, Zagreb).
Nevladin sektor surađuje sa školama putem organiziranja tribina, radionica, edukacija za
voditelje ŠPP-a. Različite udruge u lokalnoj zajednici pružaju pomoć i podršku mladima te
im pomažu da kvalitetno provode slobodno vrijeme. Odgojno-obrazovne ustanove sve oblike
suradnje provode u skladu sa zakonom te omogućavaju provedbu mjera koje u njihovoj ustanovi
provode ostala tijela, vodeći brigu o zaštiti dostojanstva i prava svakog učenika.
Datum izrade prijedloga: 3. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Marija Lenart, prof. pedagogije

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:
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Naziv institucije/nadležnog tijela i resor:

Zajednica udruženja klubova liječenih alkoholičara
Virovitičko-podravske županije
a ) odgoj

c ) policija

f ) lokalna uprava

		 i obrazovanje

d ) socijalna skrb

		 i samouprava

b ) pravosuđe

e ) zdravstvo

g nevladin sektor

Popis dionika s kojima resor surađuje u provedbi mjera prevencije i suzbijanja ovisnosti:

PROTOKOL MEĐUSEKTORSKE SURADNJE U PREVENCIJI I SUZBIJANJU OVISNOSTI U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI
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• Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara
• klubovi liječenih alkoholičara u Hrvatskoj i inozemstvu
• liječnici primarne zdravstvene zaštite, Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, bolnice,
Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije
• škole
• centri za socijalnu skrb
• sudovi
• policija
• probacijski ured
• udruge
• pravni subjekti (poduzeća)
Opis suradnje s pojedinim dionicima iz prethodnog poglavlja:
Zajednica klubova liječenih alkoholičara Virovitičko-podravske županije (ZUKLA) okuplja
klubove liječenih alkoholičara na svom teritoriju – trenutačno su to udruženja klubova liječenih
alkoholičara u Slatini i Virovitici (UKLA Slatina i UKLA Virovitica). U Slatini su u rad uključena četiri,
a u Virovitici jedan dodatno educirani stručni djelatnik. Klubovi liječenih alkoholičara su udruge
građana kojima dragovoljno pristupaju osobe s alkoholom i drugim ovisnostima izazvanim
poremećajima, a rad se odvija prema principima terapijske zajednice, obvezan obiteljski
postupak i edukaciju svakog člana. Krovna udruga je Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara
(HSKLA) u čijem predsjedništvu imamo svog člana i sudjelujemo u realizaciji programa rada
Saveza, a koji provodi i superviziju rada. S klubovima liječenih alkoholičara u Hrvatskoj i izvan nje
(BiH, Slovenija, Italija) razmjenjujemo iskustva u radu (godišnje skupštine, stručni sastanci, večeri
poezije, sportski susreti). Jako je važna suradnja sa zdravstvom – prethodni tretman u bolnici
i nastavak postupka u KLA (iako se često u KLA uključuje i bez bolničkog liječenja), razmjena
informacija s nadležnim liječnikom, zajedničke aktivnosti sa ZZJZ; školama (školski preventivni
programi); centrima za socijalnu skrb (skrb o članovima obitelji, posebice djeci iz ugroženih
obitelji), sudovima, policijom i probacijskim uredom (ukoliko član KLA ima i neku mjeru iz njihove
domene), privrednim subjektima (uzajamni interes zbog pohađanja KLA njihovih zaposlenika),
kao i ostalim udrugama zainteresiranim za problematiku ovisnosti. Važno je napomenuti kako
se u KLA pristupa dragovoljno, bez uputnica, kako je velik naglasak na motiviranju obitelji za
pohađanje KLA i kako stručni djelatnici (UKLA Slatina) rad u KLA obavljaju volonterski.
Datum izrade prijedloga: 1. veljače 2017.
Ime i prezime, titula i zvanje osobe koja je izradila prijedlog:
Ksenija Vujanović-Juras, prof. psihologije, predsjednica UKLA Slatina
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Zavod za hitnu medicinu Viroviti ko-podravske upanije
Lije nik primarne zdravstvene za tite

u Virovitičko-podravskoj županiji

Protokol
međusektorske
suradnje
u ovisnosti
prevenciji
i suzbijanju
suradnje u prevenciji
i suzbijanju
u Viroviti
ko-podravskoj ovisnosti
upaniji
Protokol
me usektorske

