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1.  Osnaživanje međusektorske suradnje 
u području prevencije i suzbijanja 
ovisnosti (sve razine prevencije).

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. Stručna 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 2016.

•	 Niz sastanaka s partnerskim 
organizacijama (projektnim 
partnerima)

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

 Tijekom studenog 2016. godine 
upućen je javni poziv svima 
zainteresiranima da se uključe 
u izradu novoga izdanja vodiča 
„Iskoristi dan u Virovitičko- 
-podravskoj županiji“. Nakon toga 
su autori (prim. mr. sc. Miroslav dr. 
Venus, mr. sc. Vesna Šerepac, dipl. 
ped. i Siniša Brlas, prof.) dovršili 
rukopis novoga izdanja vodiča.

•	 Stručna recenzija osmog 
izdanja vodiča „Iskoristi dan u 
Virovitičko-podravskoj županiji“

 Stručni recenzent prof. dr. sc. Josip 
Burušić izradio je 28. studenog 
2016. godine stručnu recenziju 
vodiča „Iskoristi dan u Virovitičko- 
-podravskoj županiji“.

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

 Nakon unošenja izmjena i dopuna 
vodiča pristupilo se lekturi koju je 
provela lektorica Martina Bunić, 
mag. philol. croat.

•	 Nabava računalne opreme za 
potrebe projekta

Tijek provedbe aktivnosti

Ciljevi projekta
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PROSINAC 2016.

•	 Priprema	protokoliranja	
međusektorske suradnje

 Dionicima predviđenima za 
uključivanje u protokoliranje 
mođusektorske suradnje (izradu 
Protokola) u prevenciji i suzbijanju 
ovisnosti poslan je službeni dopis 
s pozivom da imenuju po jednu 
stručnu osobu iz svojega resora 
za Stručnu radnu skupinu koja 
će sudjelovati u izradi Protokola. 
Dopis je poslan 12. prosinca 2016. 
godine, a dionici su o imenovanoj 
osobi provoditelja trebali izvijestiti 
do 31. prosinca 2016. godine, što 
su i učinili.

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

 Vodič je nakon grafičke pripreme 
i tiska koji su bili početkom 
prosinca, u razdoblju od 15. 
do 23. prosinca 2016. godine 
podijeljen učenicima sedmoga 
razreda osnovnih škola u 
Virovitičko-podravskoj županiji i 
studentima prve godine Visoke 
škole za menadžment u turizmu i 
informatici u Virovitici. Javnosti je 
predstavljen na stručnom skupu 
koji je 15. prosinca 2016. godine 
održan u Virovitičko-podravskoj 
županiji te putem medijske 
promocije u lokalnim medijima. 
Urednici vodiča su Miroslav Venus, 
Vesna Šerepac i Siniša Brlas.

G  

Siječanj 2017. 
• Stručna radna skupina za protokoliranje međusektorske suradnje započela s radom 

U petak 27. siječnja 2017. godine održan je prvi radni sastanak Stručne radne skupine za 
izradu Protokola međusektorske suradnje. Sastanak je održan u zgradi Zavoda za javno 
zdravstvo „Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.  

U Stručnu radnu skupinu ispred pojedinog nadležnog tijela imenovani su: 
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije 

Siniša Brlas 
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije 

Miroslav Venus 
Virovitičko-podravska županija  

! !

SIJEČANJ 2017.

•	 Stručna radna skupina za 
protokoliranje međusektorske 
suradnje započela s radom

 U petak 27. siječnja 2017. godine 
održan je prvi radni sastanak 
Stručne radne skupine za izradu 
Protokola međusektorske 
suradnje. Sastanak je održan u 
zgradi Zavoda za javno zdravstvo 
„Sveti Rok” Virovitičko-podravske 
županije. 

G  

Siječanj 2017. 
• Stručna radna skupina za protokoliranje međusektorske suradnje započela s radom 

U petak 27. siječnja 2017. godine održan je prvi radni sastanak Stručne radne skupine za 
izradu Protokola međusektorske suradnje. Sastanak je održan u zgradi Zavoda za javno 
zdravstvo „Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.  

U Stručnu radnu skupinu ispred pojedinog nadležnog tijela imenovani su: 
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije 

Siniša Brlas 
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije 

Miroslav Venus 
Virovitičko-podravska županija  

! !
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U Stručnu radnu skupinu ispred 
pojedinog nadležnog tijela
imenovani su:
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“
Virovitičko-podravske županije      

Siniša Brlas
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti
ovisnosti Virovitičko-podravske županije 

Miroslav Venus
Virovitičko-podravska županija  

Vesna Šerepac i Martina Bunić
Policijska uprava Virovitičko-podravska 

Dražen Huzjak
Centar za socijalnu skrb Virovitica  

Tajana Rastija
Centar za socijalnu skrb Slatina  

Ivona Balić
Opća bolnica Virovitica 

Snježana Karničnik
Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije 

Višnja Kajzer
Zavod za hitnu medicinu 
Virovitičko-podravske županije 

Željko Lovreković
Općinski sud Virovitica 

Željka Jurić
Prekršajni sud Virovitica 

Marina Kovačević
Općinsko državno odvjetništvo Virovitica 

Nenad Dobrić
Osnovne i srednje škole 

Marija Lenart
ZUKLA Virovitičko-podravske županije 

Ksenija Vujanović Juras
Probacijski ured Bjelovar 

Danijela Milčić

VELJAČA 2017.

•	 Stručna radna skupina za 
protokoliranje međusektorske 
suradnje prihvatila Protokol 
međusektorske suradnje

 U četvrtak 23. veljače 2017. 
godine održan je drugi radni 
sastanak Stručne radne skupine za 
izradu Protokola međusektorske 
suradnje. Sastanak je održan u 
zgradi Zavoda za javno zdravstvo 
„Sveti Rok” Virovitičko-podravske 
županije. Na tom je sastanku 
prihvaćen tekst Protokola 
međusektorske suradnje te je isti 
upućen na lekturu. Dogovorene 
su i aktivnosti oko predstavljanja 
Protokola, održavanja edukacije 
za dionike u različitim resorima i 
evaluacije provedenih aktivnosti 
koja će uslijediti nakon što 
aktivnosti budu provedene. 

•	 Lektoriranje Protokola 
međusektorske suradnje

 U razdoblju od 24. do 28. veljače 
2017. godine provedena je 
lektura Protokola međusektorske 
suradnje (lektorica je Martina 
Bunić, mag. philol. croat.).

OŽUJAK 2017.

•	 Izrađena stručna recenzija 
Protokola

 Do 1. ožujka 2017. godine 
stručni recenzent prof. dr. 
sc. Josip Burušić izradio je 
stručnu recenziju Protokola 
međusektorske suradnje.

G  

Siječanj 2017. 
• Stručna radna skupina za protokoliranje međusektorske suradnje započela s radom 

U petak 27. siječnja 2017. godine održan je prvi radni sastanak Stručne radne skupine za 
izradu Protokola međusektorske suradnje. Sastanak je održan u zgradi Zavoda za javno 
zdravstvo „Sveti Rok” Virovitičko-podravske županije.  

U Stručnu radnu skupinu ispred pojedinog nadležnog tijela imenovani su: 
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije 

Siniša Brlas 
Povjerenstvo za suzbijanje bolesti ovisnosti Virovitičko-podravske županije 

Miroslav Venus 
Virovitičko-podravska županija  

! !
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•	 Grafičko oblikovanje, priprema 
za tisak i tisak Protokola 
međusektorske suradnje

 U razdoblju od 1. do 15. 
ožujka 2017. godine Protokol 
međusektorske suradnje grafički 
je oblikovan, pripremljen za tisak i 
tiskan u 1000 primjeraka.

TRAVANJ 2017.

•	 Edukacija povodom 
predstavljanja Protokola, 

 7. travnja 2017.
 Nakon što je Stručna radna 

skupina za protokoliranje 
međusektorske suradnje Zavoda 
za javno zdravstvo „Sveti 
Rok“ Virovitičko-podravske 
županije usuglasila Protokol 
međusektorske suradnje u 
području prevencije i suzbijanja 
ovisnosti u Virovitičko-podravskoj 
županiji, Protokol je predstavljen 
javnosti na Svjetski dan zdravlja, 
u petak 7. travnja 2017. godine 
na edukaciji održanoj u Gradskoj 
vijećnici Grada Virovitice s 
početkom u 10.30 sati. Edukacija 
je dio aktivnosti u okviru projekta 
„Protokoliranje međusektorske 
suradnje u prevenciji i suzbijanju 
ovisnosti u Virovitičko-podravskoj 
županiji“ kojega financira 
Ministarstvo zdravstva Republike 
Hrvatske, a provodi Zavod za javno 
zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko- 
-podravske županije. Ujedno je 
i prilog obilježavanju Svjetskoga 
dana zdravlja (7. travnja).

 

Na spomenutoj edukaciji govorili 
su urednici Protokola prim. mr. sc. 
Miroslav dr. Venus, profesor Siniša 
Brlas i mr. sc. Vesna Šerepac, 
dipl. ped., zatim članovi Stručne 
radne skupine koji su i autori 
pojedinih dijelova Protokola te 
stručni recenzent prof. dr. sc. Josip 
Burušić. Sudionike je pozdravio 
virovitički gradonačelnik Ivica 
Kirin.

#  

• Edukacija povodom predstavljanja Protokola za škole, 11. travnja 2017. 

Nakon što je Stručna radna skupina za protokoliranje međusektorske suradnje Zavoda za 
javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije usuglasila Protokol 
međusektorske suradnje u području prevencije i suzbijanja ovisnosti u Virovitičko-
podravskoj županiji, a Protokol predstavljen javnosti na Svjetski dan zdravlja, u petak 7. 
travnja 2017. godine na edukaciji održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Virovitice, u utorak 
11. travnja 2017. godine Protokol je predstavljen i ravnateljima škola te voditeljima 

! !

#  

• Edukacija povodom predstavljanja Protokola za škole, 11. travnja 2017. 

Nakon što je Stručna radna skupina za protokoliranje međusektorske suradnje Zavoda za 
javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije usuglasila Protokol 
međusektorske suradnje u području prevencije i suzbijanja ovisnosti u Virovitičko-
podravskoj županiji, a Protokol predstavljen javnosti na Svjetski dan zdravlja, u petak 7. 
travnja 2017. godine na edukaciji održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Virovitice, u utorak 
11. travnja 2017. godine Protokol je predstavljen i ravnateljima škola te voditeljima 

! !
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#  

• Edukacija povodom predstavljanja Protokola za škole, 11. travnja 2017. 

Nakon što je Stručna radna skupina za protokoliranje međusektorske suradnje Zavoda za 
javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije usuglasila Protokol 
međusektorske suradnje u području prevencije i suzbijanja ovisnosti u Virovitičko-
podravskoj županiji, a Protokol predstavljen javnosti na Svjetski dan zdravlja, u petak 7. 
travnja 2017. godine na edukaciji održanoj u Gradskoj vijećnici Grada Virovitice, u utorak 
11. travnja 2017. godine Protokol je predstavljen i ravnateljima škola te voditeljima 

! !•	 Edukacija povodom 
predstavljanja Protokola za 
škole, 11. travnja 2017.

 Nakon što je Stručna radna 
skupina za protokoliranje 
međusektorske suradnje Zavoda 
za javno zdravstvo „Sveti Rok“ 
Virovitičko-podravske županije 
usuglasila Protokol međusektorske 
suradnje u području prevencije i 
suzbijanja ovisnosti u Virovitičko- 
-podravskoj županiji, a Protokol 
predstavljen javnosti na Svjetski 
dan zdravlja, u petak 7. travnja 
2017. godine na edukaciji 
održanoj u Gradskoj vijećnici 
Grada Virovitice, u utorak 11. 
travnja 2017. godine Protokol je 
predstavljen i ravnateljima škola te 
voditeljima Školskih preventivnih 
programa na edukaciji održanoj u 
Velikoj vijećnici Virovitičko- 
-podravske županije.

Školskih preventivnih programa na edukaciji održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-
podravske županije. 

 

Svibanj 2017. 
• Predstavljanja Protokola za stručnjake u Republici Hrvatskoj, 27. svibnja 2017. 

Nakon što je Protokol međusektorske suradnje u području prevencije i suzbijanja 
ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji tijekom travnja ove godine predstavljen 
stručnoj javnosti u Virovitičko-podravskoj županiji, predstavljen je i ostalim stručnjacima 
u našoj zemlji. Predstavljanje Protokola bilo je u subotu 27. svibnja 2017. godine u 
Opatiji na Hrvatskom kongresu preventivne medicine zavoda za javno zdravstvo, a 
predstavio ga je jedan od urednika profesor Siniša Brlas, psiholog u Djelatnosti za 
prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti sa zaštitom mentalnog zdravlja Zavoda za 
javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije. 

• Evaluacija projektnih aktivnosti 

Tijekom svibnja 2017. godine započeo je postupak evaluacije projektnih aktivnosti. 

Lipanj i srpanj 2017. 
• Evaluacija projektnih aktivnosti i evaluacijsko izvješće 

Tijekom lipnja nastavljeno je s provedbom evaluacije projektnih aktivnosti, a  29. lipnja 
2017. godine stručni recenzent prof. dr. sc. Josip Burušić izradio je evaluacijsko izvješće o 
projektu na temelju prethodno provedene evaluacije projektnih aktivnosti te je isto 
dostavio početkom srpnja 2017. godine. 

SVIBANJ 2017.

•	 Predstavljanja Protokola 
za stručnjake u Republici 
Hrvatskoj, 27. svibnja 2017.

 Nakon što je Protokol 
međusektorske suradnje u 

 području prevencije i suzbijanja 
ovisnosti u Virovitičko-podravskoj 
županiji tijekom travnja ove 
godine predstavljen stručnoj 
javnosti u Virovitičko-podravskoj 
županiji, predstavljen je i ostalim 
stručnjacima u našoj zemlji. 
Predstavljanje Protokola bilo je u 
subotu 27. svibnja 2017. godine 
u Opatiji na Hrvatskom kongresu 
preventivne medicine zavoda za 
javno zdravstvo, a predstavio ga je 
jedan od urednika profesor Siniša 
Brlas, psiholog u Djelatnosti za 
prevenciju i izvanbolničko liječenje 
ovisnosti sa zaštitom mentalnog 
zdravlja Zavoda za javno zdravstvo 
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske 
županije.
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•	 Evaluacija projektnih aktivnosti
 Tijekom svibnja 2017. godine započeo 

je postupak evaluacije projektnih 
aktivnosti.

LIPANJ I SRPANJ 2017.

•	 Evaluacija projektnih aktivnosti i 
evaluacijsko izvješće

 Tijekom lipnja nastavljeno je s 
provedbom evaluacije projektnih 
aktivnosti, a  29. lipnja 2017. godine 
stručni recenzent prof. dr. sc. Josip 
Burušić izradio je evaluacijsko izvješće 
o projektu na temelju prethodno 
provedene evaluacije projektnih 
aktivnosti te je isto dostavio 
početkom srpnja 2017. godine

SRPANJ 2017.

•	 Pisanje završne publikacije o 
projektu

 Početkom srpnja 2017. godine 
dovršen je rukopis završne publikacije 
o projektu koji je potom poslan na 
lekturu.

•	 Izrađena stručna recenzija završne 
publikacije o projektu

 Početkom srpnja 2017. godine stručni 
recenzent prof. dr. sc. Josip Burušić 
dostavio je stručnu recenziju završne 
publikacije o projektu napisanu 29. 
lipnja 2017. godine.

•	 Lektoriranje završne publikacije  
o projektu

 Tijekom srpnja 2017. godine 
provedena je lektura završne 
publikacije o projektu (lektorica je 
Martina Bunić, mag. philol. croat.).

KOLOVOZ 2017.

•	 Prijelom, priprema za tisak i tisak 
završne publikacije o projektu

•	 Pripreme za podnošenje završnog 
izvješća o projektu

Aktivnosti partnera 
(sažeto)
UKLA Virovitica

•	 Predstavnici	partnerske	organizacije	
sudjelovali su na skupu suradnje 
među klubovima liječenih alkoholičara 
koji je organiziran u Garešnici 

 20. prosinca 2016. godine.
•	 Predstavnici	partnerske	organizacije	

sudjelovali su na predavanju o 
apstinenciji i suzbijanju ovisnosti koje 
je održano u Bjelovaru 23. veljače 
2017. godine.

•	 Stručni	djelatnik-terapeut	u	
partnerskoj organizaciji sudjelovao je 
na seminaru senzibilizacije koji je od 
22. do 24. ožujka 2017. godine održan 
u Zagrebu.

•	 Predstavnik	partnerske	organizacije	
sudjelovao je 6. svibnja 2017. godine 
na godišnjoj skupštini KLA u Čakovcu.

•	 Predstavnici	partnerske	organizacije	
sudjelovali su 27. svibnja 2017. godine 
na sportskim susretima u Velikom 
Bukovcu.

•	 Predstavnik	partnerske	organizacije	
sudjelovao je 3. lipnja 2017. godine na 
godišnjoj skupštini KLA u Koprivnici.

•	 Predstavnici	partnerske	organizacije	
i stručni djelatnici-terapeuti 9. lipnja 
2017. godine sudjelovali su u ljetnoj 
školi o alkoholizmu u Velom Lošinju.

•	 Predstavnik	partnerske	organizacije	
sudjelovao je 16. lipnja 2017. godine 
u Virovitici na sastanku povodom 
organizacije Večeri pučke poezije.

•	 Predstavnik	partnerske	organizacije	
sudjelovao je  24. lipnja 2017. 
godine na godišnjoj skupštini KLA u 
Križevcima.
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•	 Članovi	partnerske	organizacije	
organizirali su edukaciju o 
prijavljivanju projekata koja je održana 
18. srpnja 2017. godine u Virovitici, 
a na istoj su kao gosti sudjelovali 
predstavnici klubova iz okruženja.

•	 Članovi	partnerske	organizacije	
organizirali su susrete klubova koji su 
održani 30. srpnja 2017. godine na 
Virovitičkim ribnjacima, a kao gosti su 
sudjelovali predstavnici više klubova iz 
okruženja.

UKLA Slatina

•	 Partnerska	organizacija	je	provela	
edukaciju u okviru predstavljanja 
knjige Dubravka Klarića „Droge, 
ovisnost i nasilje; važna saznanja 
i korisni savjeti za prevenciju i 
suzbijanje“ koja je 1. prosinca 2016. 
godine održana u Virovitici.

•	 Članovi	partnerske	organizacije	
sudjelovali su na 32. sportskim 
susretima klubova liječenih 
alkoholičara koji su 27. svibnja 2017. 
godine održani u Varaždinu.

•	 Članovi	partnerske	organizacije	
sudjelovali su na Prvom hrvatskom 
kongresu preventivne medicine 
zavoda za javno zdravstvo koji je 
od 25. do 27. svibnja 2017. godine 
održan u Opatiji.

•	 Članovi	partnerske	organizacije	
sudjelovali su na 43. godišnjoj 
skupštini KLA u Križevcima koja je 
24. lipnja 2017. godine održana u 
Križevcima.

• Članovi partnerske organizacije organizirali su edukaciju o prijavljivanju projekata koja 
je održana 18. srpnja 2017. godine u Virovitici, a na istoj su kao gosti sudjelovali 
predstavnici klubova iz okruženja. 

 
UKLA Slatina 
• Partnerska organizacija je provela edukaciju u okviru predstavljanja knjige Dubravka 

Klarića „Droge, ovisnost i nasilje; važna saznanja i korisni savjeti za prevenciju i 
suzbijanje“ koja je 1. prosinca 2016. godine održana u Virovitici.  

• Članovi partnerske organizacije sudjelovali su na 32. sportskim susretima klubova 
liječenih alkoholičara koji su 27. svibnja 2017. godine održani u Varaždinu. 

• Članovi partnerske organizacije sudjelovali su na Prvom hrvatskom kongresu 
preventivne medicine zavoda za javno zdravstvo koji je od 25. do 27. svibnja 2017. 
godine održan u Opatiji. 

• Članovi partnerske organizacije sudjelovali su na 43. godišnjoj skupštini KLA u 
Križevcima koja je 24. lipnja 2017. godine održana u Križevcima. 

G  

Evaluacija aktivnosti 

• Evaluacija Protokola i edukacije edukatora (statistička analiza odgovora ispitanika, 
N=293) 

Za potrebe evaluacije procesa i ishoda konstruiran je posebni evaluacijski instrument 
(upitnik koji je prikazan dalje u tekstu) koji je podijeljen sudionicima edukacije i 
korisnicima Protokola. Upitnik je ispunilo 293 ispitanika. Dalje se u tekstu navode i 
rezultati evaluacije. 
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Evaluacija projekta

Uputa:
Molimo Vas da odgovorite na slijedeća pitanja kako bismo na temelju odgovora dobili što bolji 
uvid u provedene aktivnosti protokoliranja međusektorske suradnje u području prevencije i 
suzbijanja ovisnosti u Virovitičko-podravskoj županiji. Anketa je anonimna. Zanima nas samo Vaše 
osobno mišljenje.

EVALUACIJA PROJEKTA
„Protokoliranje međusektorske suradnje u prevenciji i suzbijanju ovisnosti 

u Virovitičko-podravskoj županiji“

Provedba evaluacije: Travanj i svibanj 2017.
Provoditelj evaluacije: Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije

1. 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):

1 2 3 4 5

Potreba međusektorske 
suradnje u prevenciji i suzbijanju 
ovisnosti

Razumljivost sadržaja Protokola 
međusektorske suradnje 
(publikacije)

Korisnost Protokola (publikacije) 
za moj budući rad

Organizacija edukacije

Količina dobivenih informacija 
na eduaciji

Razumljivost predavača

Zanimljivost predavača

Korisnost saznanja dobivenih na 
edukaciji z moj budući rad

Ispunjavaju svi

Ispunjavaju samo sudionici edukacije

2. Ako imate prijedlog ili primjedbu, ovdje možete upisati:

Hvala na suradnji!

Hvala na suradnji!

•	 Evaluacija Protokola i edukacije edukatora  
(statistička analiza odgovora ispitanika, N=293)

 Za potrebe evaluacije procesa i ishoda konstruiran je posebni evaluacijski instrument 
(upitnik koji je prikazan dalje u tekstu) koji je podijeljen sudionicima edukacije i korisnicima 
Protokola. Upitnik je ispunilo 293 ispitanika. Dalje se u tekstu navode i rezultati evaluacije.
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1. 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):

N
Srednje vrijednosti procjena

1 2 3 4 5

Potreba međusektorske 
suradnje u prevenciji i suzbijanju 
ovisnosti

292 4,62

Razumljivost sadržaja Protokola 
međusektorske suradnje 
(publikacije)

291 4,37

Korisnost Protokola (publikacije) 
za moj budući rad

291 4,25

Organizacija edukacije 55 4,67

Količina dobivenih informacija 
na eduaciji

55 4,55

Razumljivost predavača 55 4,80

Zanimljivost predavača 54 4,67

Korisnost saznanja dobivenih na 
edukaciji z moj budući rad

55 4,56

Ispunjavaju svi

Ispunjavaju samo sudionici edukacije

2. Ako imate prijedlog ili primjedbu, ovdje možete upisati:

•	 Zadovoljstvo	je	bilo	sudjelovati	u	radu	ove	skupine!
•	 Možete	nas	opet	zvati!
•	 Među	članovima	tima	navedena	je	jedna	predstavnica	za	osnovne	i	srednje	škole.	

Predlažem da se u stručnu radnu skupinu imenuje i predstavnik dječjih vrtića kojih 
ima sedam u Virovitičko-podravskoj županiji.

•	 Samo	tako	dalje,	proširivati	protokol	prema	potrebama…
•	 U	školi	djelatnici	(razrednici)	nemaju	nikakvih	informacija	o	ovisnicima	u	svom	

okruženju!
•	 Ne	vidim	primjenjivost	svega	navedenog.	Učenici	dolaze	iz	razorenih	obitelji	i	vrlo	

često zapušteni zbog alkoholizma u obitelji.
•	 Bilo	bi	dobro	organizirati	predavanje	za	razrednike	kako	bi	pravilno	educirali	djecu	o	

tim stvarima.
•	 Korisno	bi	bilo	staviti	brojeve	navedenih	institucija.
•	 	Nažalost	duboki	su	korijeni	ovisnosti	u	našem	društvu	i	to	će	biti	teško	promijeniti	na	

bolje - puno uspjeha u radu.
•	 Prva	edukacija	bi	trebala	početi	u	vrtiću	i	u	obitelji!!!
•	 Više	raditi	na	prevenciji	i	međusektorsku	suradnju	proširiti	na	skupove	koji	će	svojim	

sadržajima	u	potpunosti	ispuniti	mlade	i	ostale	-	sport,	glazba,	kultura,	kreativnost…	
Projekt u naslovu govori o prevenciji, a više se bavi posljedicama.
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•	 Vanjska evaluacija (izvadak iz 
evaluacijskog izvješća prof. dr. sc 
Josipa Burušića)

Vanjsku evaluaciju ovoga projekta 
proveo je vanjski evaluator i 
dugogodišnji suradnik provoditelja i 
na ranijim projektima prof. dr. sc. Josip 
Burušić, stručnjak s dugogodišnjim 
iskustvom u kreiranju, provedbi i 
evaluaciji društvenih istraživanja. 
U evaluacijskom se izvješću, između 
ostaloga, navodi da je projekt proveden 
kroz brojne aktivnosti različite razine 
složenosti, da su ove aktivnosti 
pobudile značajan stručni i opći 
interes te da je stoga projekt ostvario 
opće i specifične zahtjeve natječaja. 
Temeljem analize tijeka provedbe 
projektnih aktivnosti vanjski evaluator 
ističe kako je vidljivo da je projekt 
ostvario zacrtanu dinamiku previđenih 
aktivnosti koja se odvijala kroz mjesece 
provedbe, a da je broj uključenih 
aktera, ustanova, organizacija, 
institucija i pojedinca bio prilično velik 
te je bilo potrebno uložiti priličan 
angažman kako bi se sve realiziralo. 
Nadalje, vanjski evaluator ističe da je 
stručni tim Zavoda za javno zdravstvo 
„Sveti Rok“ Virovitičko-podravske 
županije ovim projektom nastavio 
svoju dugogodišnju, plodnu, stručno 
utemeljenu i akterski bogatu suradnju. 
Time je ovaj projekt dosegnuo 
svoje postavljene ciljeve te je pored 
nabrojanih izravnih ciljeva imao i 
značajne posredne ciljeve – osnažio 
je aktere na lokalnoj razini, povećao 
je prostor suradnje i međusobne 
koordinacije te je stručnoj javnosti 
potvrdio dosadašnju dobru praksu koja 

se provodi u Virovitičko-podravskoj 
županiji.
Komentirajući statističke pokazatelje 
koji se temelje na procjenama 
dionika, vanjski evaluator ističe da su 
korišteni evaluacijski obrasci kojima 
su evaluirane pojedine specifične 
aktivnosti, događaji i radnje učinjene 
unutar projekta. Dobivene prosječne 
ocjene većeg broja pojedinačnih 
evaluacija kreću se iznad ocjene 
vrlo dobar, dok je većina njih iznad 
prosječne ocjene 4.5, što svjedoči 
kako je i iz perspektive onih koji su 
korisnici, kao i iz perspektive onih koji 
su sudionici ovog projekta, organizacija 
i provedba ovog projekta ocijenjena 
ocjenom izvrstan. Organizaciju i 
provođenje projekta „Protokoliranje 
međusektorske suradnje u prevenciji 
i suzbijanju ovisnosti u Virovitičko-
podravskoj županiji“ također je 
moguće ocijeniti izvrsnom ocjenom 
i iz perspektive vanjske evaluacije, 
zaključuje vanjski evaluator. 
Sagledavanjem učinjenog, vanjski 
je evaluator mišljenja da je 
projekt u značajnoj mjeri osnažio 
međusektorsku suradnju u području 
prevencije i suzbijanja ovisnosti 
u okvirima Virovitičko-podravske 
županije.
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Zaključak

Projekt „Protokoliranje međusektorske 
suradnje u prevenciji i suzbijanju 
ovisnosti u Virovitičko-podravskoj 
županiji“ proveden je u razdoblju 
između studenog 2016. i kolovoza 
2017. godine. Njime je osnažena 
međusektorska suradnja u području 
prevencije i suzbijanja ovisnosti (time 
su obuhvaćene sve razine prevencije), 
usustavljena je 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), ubrzana je 
rana intervencija i rehabilitacija učenika 
i studenata s rizičnim ponašanjima 
(indicirana prevencija), postignuta je 
viša razina stručne osposobljenosti 
osoba koje sudjeluju u liječenju i 
rehabilitaciji alkoholičara i članova 
njihovih obitelji (selektivna prevencija) 
što je dovelo do bolje kapacitiranosti 
samozaštitnim potencijalima obitelji 
koje su u riziku (selektivna prevencija).
Navedeno pokazuje kako je projekt 
polučio željene učinke s obzirom 
na postavljene ciljeve, a to je bilo 
moguće stoga što su bili postavljeni 
ostvarivi ciljevi. Također je istovremeno 
udovoljeno važnom kriteriju sljedivosti 
zbog kojega ostvareno u ovome 
projektu ima sinergijske učinke s 
prethodno provedenim projektima, a 
predstavlja izvrstan temelj i za naredne 
projekte.

Evaluacija procesa i ishoda provedenih 
aktivnosti pokazala je da su dionici 
zadovoljni organizacijom projektnih 
aktivnosti i da su osvijestili važnost 
umrežavanja dionika u mrežu 
međusektorske suradnje koja im je 
važna za djelotvorne intervencije za 
prevenciju i suzbijanje ovisnosti. 
Evaluacija vanjskog evaluatora 
potvrdila 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.

Iz stručne recenzije

(…)	publikacija	(je)	pružila	vrlo	jasan,	
pregledan i informativan uvid koji 
omogućava na jednoj strani lakše 
snalaženje u složenoj matrici aktera i 
aktivnosti, a na drugoj strani, kao vodič, 
i bolje, brže i efikasnije postupanje. 
Ono što je također važan doprinos 
publikacije odnosi se na smanjenje 
komunikacijske entropije kao i 
suzbijanje nerazumijevanja, propusta 
i pogrešnih smjerova komuniciranja i 
postupanja	na	minimalnu	mjeru.	(…)	
Publikacija	je	pisana	(…)	jezikom	koji	
je visoko stručan, uvijek vrlo jasan, 
precizan i informativan te omogućava 
širokom krugu čitatelja jasno i dobro 
praćenje.	(…)

Zagreb, 29. lipnja 2017.
Prof. dr. sc. Josip Burušić
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