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KLASA: 550-01/09-01/260
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Krapina, 25. studenog 2009.

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

PREDMET: Nacrt prijedloga Akcijskog plana suzbijanja
zlouporabe opojnih droga na području
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2009.-2012. godine
- dostavlja se

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine, donijela je Akcijski
plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za razdoblje od 2009. do 2012. godine.
Obzirom da je navedenim Planom, Područje 4.1. Koordinacija, Mjera 2., kao jedna od
predviđenih provedbenih aktivnosti utvrđeno i donošenje Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe
opojnih droga za razdoblje 2009.-2012. godine na razini županija, ovaj Upravni odjel pristupio je
izradi predmetnog Akcijskog plana.
O predmetnom Nacrtu prijedloga, na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 16. studenoga 2009.
godine, raspravljalo je Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, te na isti nije
imalo primjedbi.
Slijedom navedenog, predlaže se Županu da priloženi Nacrt razmotri, te proslijedi
Županijskoj skupštini Krapinske-zagorske županije, radi donošenja.
S poštovanjem,
PROČELNICA
Zorica Franjčec - Capar, dipl. iur.

Prilog: Nacrt prijedloga Akcijskog plana suzbijanja
zlouporabe opojnih droga na području
Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2009.-2012. godine

KLASA: 550-01/09-01/260
URBROJ: 2140/1-09-09-3
Krapina, 07. prosinca 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe
opojnih droga na području Krapinsko-zagorske županije
za razdoblje 2009.-2012.
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (˝Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije˝ broj: 13/01, 05/06, 11/06 – pročišćeni tekst i 14/09), župan
Krapinsko-zagorske županije donosi
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se Prijedlog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga na
području Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2009.-2012.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Županijskoj
skupštini na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Zorica
Franjčec Capar – pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

ŽUPAN
mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić
Dostaviti:
1. Županijska skupština
2. Za zbirku isprava
3. Pismohrana.

AKCIJSKI PLAN
SUZBIJANJA ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2009. – 2012. GODINE

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije, broj 04/02., 05/06., 11/06. - pročišćeni tekst i 14/09.), a
sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj za
2006.-2012. godinu (Narodne novine, broj 147/05.) i Akcijskom planu suzbijanja zlouporabe
opojnih droga za razdoblje 2009.-2012. godine, kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske,
na sjednici održanoj 12. veljače 2009. godine, Županijska skupština Krapinsko-zagorske
županije na 4. sjednici, održanoj dana 17. prosinca 2009. godine, donijela je

AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2009. – 2012. GODINE

1. UVOD
Prema svim pokazateljima, u Republici Hrvatskoj posljednjih se godina povećala
ponuda droga, koja je postala i raznovrsnija, a istodobno se time povećala i dostupnost droga,
što je prouzročilo povećan trend konzumiranja droga osobito među mladima te različite oblike
zlouporabe opojnih droga u društvu.
Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, PU Krapinsko zagorske, u 2008.
godini otkriveno je 88 kaznenih djela «Zlouporabe opojnih droga», te 53 prekršajnih djela. U
odnosu na 2008. godinu bilježi se statistički vrlo značajan porast broja kaznenih djela na
području ove Policijske uprave, za čak 41%, a što je rezultat poduzimanja i provođenja
opsežnih višemjesečnih kriminalističkih obrada, pa su tako granični prijelazi s 8 zapljena
tijekom 2007. godine povećali u 2008. godini broj zapljena na 31.
Također, u 2008. godini zbog počinjenja djela «Zlouporaba opojnih droga» iz čl. 173.
Kaznenog zakona, prijavljeno je 88 osoba, dok su 53 osobe prijavljene temeljem prekršaja iz
čl. 3. st. 1. «Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga». Najčešće se radilo o zlouporabi
marihuane (kanabisa) i kanabis smole (hašiša).
Do kraja 2007. godine u Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga
Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, koji prati sve podatke o osobama liječenim zbog
zlouporabe droga u zdravstvenom sustavu kao i podatke o uzrocima smrti umrlih ovisnika,
ukupno je registrirano 25.720 osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga.
Budući da je u Republici Hrvatskoj na tisuću stanovnika dvije do sedam osoba ovisnih
o drogama, može se reći da spadamo u europske zemlje gdje je srednja raširenost zlouporabe
opojnih droga, ali nažalost s još uvijek uzlaznim trendom.
Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo KZŽ, Centra za prevenciju i
izvanbolničko liječenje ovisnosti, u Registru ovisnika Krapinsko-zagorske županije, u 2008.
godini bilo je upisano ukupno 32 ovisnika i konzumenata. Broj registriranih ovisnika nije se
mijenjao u odnosu na prethodnu godinu. Prema ovim pokazateljima Krapinsko-zagorska
županija ulazi u skupinu županija s malim brojem ovisnika, no to je samo razlog da se ulože
dodatni napori da se takav trend nastavi i dalje.
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Opijatski Ovisnici i
ovisnici u konzumenti
tretmanu ostalih
droga

Novopridošli
opijatski
ovisnici
tijekom 2008.
g.

Novopridošli
ovisnici
i
konzumenti
ostalih droga
tijekom 2008.
g.
M
Ž
11
/

M
Ž
M
Ž
M
Ž
UKUPNO:
4
1
26
1
3
2
32 osobe
Tablica 1. Podaci o ovisnicima u tretmanu Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ZZJZ
KZŽ u 2008. god.

Osim navedenog Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ZZJZ KZŽ,
na području županije djeluju i Dom za ovisnike «Moji dani», Đurmanec, čiji je osnivač
Udruga «Moji dani», Udruga za prevenciju ovisnosti, pomoć ovisniku i povremenom
uzimatelju opojnih droga i obitelji, Krapina, Gradska društva Crvenog križa, Županijsko
povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, Županijsko povjerenstvo za prevenciju
u zajednici, te druge institucije (primjerice Obiteljski centar KZŽ koji provodi brojne
preventivne programe) i udruge koje u svom programu imaju preventivne aktivnosti.
Unatoč brojnim naporima koji se i na nacionalnoj i na lokalnoj razini poduzimaju s
ciljem suzbijanja zlouporabe opojnih droga i borbe protiv ovisnosti, ne dolazi do smanjenja
zlouporabe opojnih droga u Republici Hrvatskoj, već je uočen povećan trend konzumiranja
droga među mladima. Na narko-tržištu se pojavljuju nove droge, sve češće se pojavljuju novi
oblici i modaliteti kriminaliteta vezanog uz zlouporabu opojnih droga, a uočeni su i brojni
drugi problemi u području zdravstvene i socijalne skrbi o ovisnicima, ali i neusklađenosti
strateškog planiranja, koordinacije i djelovanja na tom području.
Zbog toga je potrebno slijediti uravnoteženi i multidisciplinarni pristup smanjenja
ponude i smanjenja potražnje, te uložiti više napora u implementaciju programa smanjenja
potražnje s ciljem postizanja ravnomjernog rasporeda snaga i resursa i učinkovitog djelovanja
na zdravstvene i socijalne posljedice zlouporabe droga.
Na državnoj razini potrebno je provoditi zajedničku politiku s ciljem smanjenja
ponude i potražnje droga, čime bi se osigurala centralizacija zajedničkih aktivnosti te
decentralizacija aktivnosti nužnih u lokalnoj zajednici, kao i samostalnost koordinativnih
tijela na lokalnoj razini, odnosno samostalnost županijskih povjerenstava za suzbijanje
zlouporabe opojnih droga i njihova sve veća uloga u planiranju, izradi i provedbi programa na
županijskoj i lokalnoj razini.
1.1. METODOLOGIJA IZRADE AKCIJSKOG PLANA
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga Krapinsko-zagorske županije
donosi se za razdoblje od 2009. do 2012. godine, a njime su preciznije određeni prioriteti,
definirani pojedini ciljevi, načini njihova ostvarivanja, rokovi izvršenja i procjena potrebnih
financijskih sredstava za navedeno proračunsko razdoblje iz djelokruga županijskih tijela,
tijela lokalne samouprave, nevladinih organizacija, kao i svih ostalih nositelja na županijskoj
razini.
Županijski Akcijski plan temelji se i slijedi strukturu i sadržaj nacionalnog Akcijskog
plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za razdoblje od 2009. do 2012. godine, kojeg je
Vlada Republike Hrvatske donijela u veljači 2009. godine.
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1.2. CILJEVI AKCIJSKOG PLANA
Osnovni ciljevi mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana vezani su uz dva glavna cilja
Nacionalne strategije i to: smanjenje potražnje droga i smanjenje ponude droga, a posebni
ciljevi Akcijskog plana definirani su sukladno područjima iz Akcijskog plana i predviđenim
mjerama i aktivnostima.
Nacionalnim Akcijskim planom izuzetno važna uloga u provedbi programa smanjenja
potražnje, posebice programa prevencije ovisnosti dana je županijama te jedinicama lokalne
samouprave. Programi prevencije ovisnosti u Republici Hrvatskoj ostvaruju se prvenstveno na
razini lokalnih zajednica, odnosno županija, kao multidisciplinarne aktivnosti u kojima
sudjeluju različiti sektori: od školstva, zdravstva, socijalne skrbi, nevladinih organizacija i
medija.
Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga u koje su uključeni
stručnjaci iz školstva, socijalne skrbi, zdravstva, MUP-a, nevladinih organizacija i ostalih
relevantnih institucija koje djeluju u području suzbijanja zlouporabe opojnih droga, ima
primarnu zadaću koordinirati, planirati i pratiti provedbu programa na području prevencije,
liječenja i suzbijanja zlouporabe opojnih droga na razini županije i jedinica lokalne
samouprave, te je zaduženo za izradu akcijskog plana na razini županije.
Sukladno načelu decentralizacije kao jednom od najvažnijih načela u Nacionalnoj
strategiji suzbijanja zlouporabe opojnih droga za razdoblje 2009.-2012. godine, na kojoj se i
temelji nacionalni Akcijski plan, izuzetno je važno da se provođenje programa smanjenja
potražnje organizira na lokalnoj razini prema stvarnim potrebama pojedinih lokalnih
zajednica.
U provedbi tih programa važno je uključenje lokalnih struktura vlasti i što bolja
komunikacija i suradnja stručnjaka za ovisnosti i političara koji donose odluke, čime bi se
mogla osigurati potpora i financijska sredstva za provođenje programa na razini lokalne
zajednice.
1.3.

KOORDINACIJA I PRAĆENJE PROVEDBE MJERA

Koordinacija svih tijela uključenih u borbu protiv ovisnosti, kao i svih razina vlasti,
nužna je kako bi se osigurala integrirana provedba nacionalne politike suzbijanja zlouporabe
opojnih droga koja zahtijeva uravnoteženi, multidisciplinarni i integrirani pristup.
Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih droga koordinira provedbu
županijskog Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga i drugih programa za
suzbijanje zlouporabe opojnih droga na razini županije, te koordinira aktivnosti različitih
institucija, ustanova i nevladinih organizacija koje se na lokalnoj razini bave ovom
problematikom.

2. MJERE I AKTIVNOSTI
2.1.

Koordinacija

Cilj 1.: Uložiti dodatne napore u planiranje i provedbu programa za suzbijanje zlouporabe
opojnih droga na županijskoj razini i unaprijediti koordinaciju i suradnju među mjerodavnim
institucijama na lokalnoj razini, kako bi se pridonijelo učinkovitoj i kontinuiranoj provedbi
svih mjera iz Nacionalne strategije, nacionalnog Akcijskog plana i Akcijskog plana KZŽ, te
osigurao uravnotežen, integriran pristup problematici droga na razini županije i države.
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Mjera 1. Stalno praćenje provedbe mjera i aktivnosti iz nacionalnog Akcijskog plana,
Akcijskog plana KZŽ i Nacionalne strategije kroz kontinuiranu koordinaciju i suradnju s
mjerodavnim tijelima državne uprave i jedinica lokalne samouprave, te drugim institucijama
na županijskoj i lokalnoj razini, kao i nevladinim organizacijama.
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI
1. Usklađivanje rada

ROKOVI
IZVRŠENJA

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

Nadležna
tijela KZŽ i
jedinica
lokalne
samouprave,
Povjerenstvo
za prevenciju
u lokalnoj
zajednici

FINANCIJSKA
SREDSTVA

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Mjerodavna
tijela državne
uprave i
županije,
jedinica lokalne
samouprave,
nevladine
organizacije

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

3. Davati prethodno
mišljenje i predlagati
posebne programe
suzbijanja zlouporabe
opojnih droga.

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Jedinice
lokalne
samouprave,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

4. Organizirati stručne
skupove i okrugle stolove o
različitim temama iz
područja ovisnosti, a
posebice u pogledu
suradnje i koordinacije na
nacionalnoj i lokalnoj
razini (stručni skupovi
jedanput na godinu,

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Jedinice
lokalne
samouprave,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
nevladine
organizacije

Sredstva
Županijskog
proračuna,
proračuna
jedinica lokalne
samouprave i
drugih
sudionika

tijela na županijskoj
razini i razini jedinica
lokalne samouprave
putem redovitih
sastanaka s
predstavnicima tijela i
suradnje u provedbi
programa
2. Inicirati donošenje
zakonskih propisa i drugih
strateških dokumenata u
području suzbijanja
zlouporabe opojnih droga i
pružati stručnu pomoć pri
njihovoj izradi.

Sredstva
Županijskog
proračuna, te
proračuna
jedinica lokalne
samouprave
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okrugli stolovi najmanje 2
puta na godinu).
5. Zaprimati i analizirati
godišnja izvješća o
provedbi svih mjera na
lokalnoj i županijskoj
razini.

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.
(do 01. travnja
tekuće godine
za prethodnu
godinu)

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

6. Sudjelovati na
tematskim sastancima s
predstavnicima drugih
županijskih povjerenstava

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

7. Predlagati Povjerenstvu
za suzbijanje zlouporabe
opojnih droga i Uredu za
suzbijanje zlouporabe
opojnih droga dopune
Akcijskog plana i/ili mjere
za nove načine rješavanja
postojećih problema.

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

8. Podnositi Skupštini
Krapinsko-zagorske
županije i Vladinom uredu
za suzbijanje opojnih
droga godišnje izvješće o
provedbi mjera iz
županijskog Akcijskog
plana

Do 31. ožujka
za prethodnu
godinu

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Jedinice
lokalne
samouprave,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

Sredstva
Županijskog
proračuna

Jedinice
lokalne
samouprave,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici
Jedinice
lokalne
samouprave,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj provedenih programa, izvješća nositelja i suradnika u provedbi
mjera, broj održanih sjednica i provedenih zaključaka Povjerenstva i prema izvršenju u utvrđenom roku.

Cilj 2.: Unaprijediti koordinaciju i praćenje provedbe mjera na županijskoj i lokalnoj
razini te kvalitetu i učinkovitost provedbe mjera na istim razinama

6

Mjera 2. Trajno, sustavno i koordinirano planiranje i praćenje provedbe svih
aktivnosti i mjera za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, posebice u pogledu prevencije
ovisnosti, na razini županije i jedinica lokane samouprave.
ROKOVI
IZVRŠENJA

1. Koordinacija rada svih
relevantnih institucija koje
djeluju u području
suzbijanja zlouporabe
opojnih droga na razini
županije i jedinica lokalne
samouprave.

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Ured državne
uprave u KZŽ,
Odgojnoobrazovne,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
Policijska
uprava KZ,
Državno
odvjetništvo,
Nevladine
organizacije,
Sredstva
javnog
priopćavanja i
ostale
relevantne
institucije

2. Planiranje i raščlamba
svih aktivnosti u području
prevencije i suzbijanja
zlouporabe opojnih droga i
drugih sredstava ovisnosti
na razini županije i
jedinica lokalne
samouprave.

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Ured državne
Sredstva iz
uprave u KZŽ, županijskog
Odgojnoproračuna
obrazovne,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
Policijska
uprava KZ,
Državna
odvjetništva,
Nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
Sredstva
javnog
priopćavanja i
ostale
relevantne
institucije

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

FINANCIJSKA
SREDSTVA

PROVEDBENE
AKTIVNOSTI

Sredstva iz
županijskog
proračuna
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3. Evaluacija postojećih
programa, mjera i
aktivnosti u području
prevencije i suzbijanja
zlouporabe opojnih droga
na razini županije i
jedinica lokalne
samouprave.

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Ured državne
Nisu potrebna
uprave u KZŽ, dodatna
Odgojnosredstva.
obrazovne,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
Policijska
uprava KZ,
Državna
odvjetništva,
Nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
Sredstva
javnog
priopćavanja i
ostale
relevantne
institucije

4. Donošenje godišnjih
provedbenih programa na
temelju Akcijskog plana na
razini županija.

Do 31. ožujka
kalendarske
godine

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Ured državne
Nisu potrebna
uprave u KZŽ, dodatna
Odgojnosredstva.
obrazovne,
zdravstvene i
socijalne
ustanove,
Policijska
uprava KZ,
Državna
odvjetništva,
Nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
Sredstva
javnog
priopćavanja i
ostala
relevantne
institucije

5. Ojačati kapacitete
lokalne zajednice za borbu
protiv ovisnosti i
unaprijediti suradnju
institucija na županijskoj i

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

Ured državne
uprave u KZŽ,
Odgojnoobrazovne,
zdravstvene i

Sredstva iz
županijskog
proračuna
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socijalne
ustanove,
Policijska
uprava KZ,
Državna
odvjetništva,
Nevladine
organizacije,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
Sredstva
javnog
priopćavanja i
ostale
relevantne
institucije

lokalnoj razini putem
organiziranja tematskih
sastanaka, edukacija,
izrade protokola o suradnji
i slično.

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj provedenih programa i projekata na lokalnoj razini, Broj
održanih sastanaka županijskog povjerenstva i relevantnih subjekata i broj izvršenih zaključaka, Osigurana i
utrošena financijska sredstva za provedbu županijskog akcijskog plana, Prema izvršenom.

2.2.

Smanjenje potražnje droga

2.2.1. Prevencija
Cilj 1.: Poticanje, potpora i provedba preventivnih programa za djecu i mlade;
poticanje i provedba projekta koji se odnose na prevenciju zlouporabe droga i promicanje
zdravih stilova života, s naglaskom na obuhvat rizičnih skupina mladih; provođenje
medijskih, promotivnih i edukativnih akcija u sklopu kampanje borbe protiv ovisnosti;
edukacija djece, mladih i roditelja u sklopu rada obiteljskog centra.
Mjera 1.1. Poticati i poduprijeti projekte i programe nevladinih organizacija koji
pridonose borbi protiv droga i svih oblika ovisnosti, a usmjereni su na organizirano
provođenje slobodnog vremena djece i mladih u svrhu prevencije ovisnosti, prevenciju i
tretman poremećaja u ponašanju s naglaskom na eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti,
vršnjačku pomoć s ciljem prevencije zlouporabe opojnih droga i svih drugih oblika ovisnosti
kod mladih te promicanje i unaprjeđivanje zdravih stilova života mladih s naglaskom na
promjenu stavova vezanih uz konzumiranja sredstava ovisnosti, kao i obilježavanje
Međunarodnog dana i Mjeseca borbe protiv ovisnosti radi promicanja i unaprjeđivanja
zdravlja i zdravih stilova života mladih u sklopu Nacionalne kampanje borbe protiv ovisnosti.
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI

ROKOVI
IZVRŠENJA

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

1. Uključivanje klubova
za mlade, info centara i
Obiteljskog centra KZŽ u
obilježavanje Mjeseca

Kontinuirano
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe

Klubovi/udruge
za mlade, ZZJZ
Centar za
prevenciju i

FINANCIJSKA
SREDSTVA
Nisu potrebna
dodatna
sredstva.
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opojnih droga

borbe protiv ovisnosti
pozivanjem na
organiziranje edukativnih
predavanja, tribina i sl.

izvanbolničko
liječenje
ovisnosti,
Obiteljski
centar
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj poduprijetih projekata i broj korisnika, Broj evaluiranih projekata
i programa i njihova uspješnost, Izdani i objavljeni letci i brošure, Broj medijskih i promotivnih aktivnosti, Broj
održanih predavanja, tribina i sl. o temi prevencije ovisnosti i promoviranja zdravih stilova života u klubovima
za mlade, te broj mladih uključenih u navedene aktivnosti.

Mjera 1.2. Organiziranje savjetodavnog rada s djecom, mladima i roditeljima u
Obiteljskom centru KZŽ.
PROVEDBE
AKTIVNOSTI

ROKOVI
IZVRŠENJA

1. U Obiteljskom centru
KZŽ razraditi
edukacijske i
informativne aktivnosti
vezane uz zlouporabu
opojnih droga s djecom,
mladima i roditeljima.

Kontinuirano od
01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Obiteljski
centar KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
jedinice lokalne
samouprave

2. Razraditi edukacijske i
informativne aktivnosti
vezane uz promicanje
zdravih stilova života
među djecom, mladima i
roditeljima.

Kontinuirano od
01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Obiteljski
centar KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
jedinice lokalne
samouprave,
ustanove
socijalne skrbi,
nevladine
organizacije

3. Provoditi programe
koji će omogućiti
roditeljima stjecanje
znanja o uspješnom
roditeljstvu.

Kontinuirano od
01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Obiteljski
centar KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

FINANCIJSKA
SREDSTVA
Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.
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4. Provoditi programe
prevencije poremećaja u
ponašanju kod djece i
mladih.

Kontinuirano od
01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

liječenje
ovisnosti

jedinice lokalne
samouprave,
ustanove
socijalne skrbi,
nevladine
organizacije

Obiteljski
centar KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
jedinice lokalne
samouprave,
ustanove
socijalne skrbi,
nevladine
organizacije

Nisu potrebna
dodatna
sredstva.

POKAZATELJI PROVEDBE: Pružanje informacija i provedba edukacija djece, mladih i roditelja u
obiteljskim centrima vezanim uz prevenciju zlouporabe droga i promicanje zdravih stilova života, Broj
provedenih programa uspješnog roditeljstva i prevencije poremećaja u ponašanju i broj korisnika.

Cilj 2.: Sprječavanje nastanka ovisnosti, pravodobno otkrivanje problema zlouporabe
te sprječavanje pogoršanja nastale bolesti u svim stadijima, što uključuje sve oblike tretmana,
liječenja i rehabilitacije. Aktivnosti su stoga sveobuhvatno usmjerene na rano otkrivanje,
sprječavanje štetnih utjecaja i djelotvorno liječenje.
Mjera 2. Provođenje zdravstvenog odgoja te primarna, sekundarna i tercijarna
prevencija ovisnosti i zlouporabe opojnih droga.
ROKOVI
IZVRŠENJA

1. Savjetodavni i
edukacijski rad s
djelatnicima škola u vezi
s problemima
eksperimentiranja i
zlouporabe sredstava
ovisnosti, organiziranje i
sudjelovanje na okruglim
stolovima, javnim
tribinama, u svrhu
informiranja i educiranja
javnosti te promicanje
zdravlja.

Kontinuirano od
01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

Obiteljski
centar KZŽ,
ustanove
socijalne skrbi,
nevladine
organizacije,
odgojne i
obrazovne
ustanove

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad
Ministarstva i
Zavoda prema
godišnjem
proračunu,
sredstva
Županijskog
proračuna i
proračuna
jedinica lokalne
samouprave

2. Savjetovališni rad s
djecom i mladima koji
dolaze samoinicijativno

Kontinuirano od Zavod za javno
01. siječnja
zdravstvo KZŽ,
2009. do 31.
Centar za

Ustanove
socijalne skrbi,
nevladine

Sredstva
Državnog
proračuna RH

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

FINANCIJSKA
SREDSTVA

PROVEDBENE
AKTIVNOSTI
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ili na zahtjev stručnih
službi ili roditelja,
savjetovališni rad s
obiteljima
eksperimentatora.

prosinca 2011.

prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti,
Obiteljski
centar KZŽ

organizacije,
odgojne i
obrazovne
ustanove

za rad
Ministarstva i
Zavoda prema
godišnjem
proračuna

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj i vrsta provedenih seminara, te broj osoba obuhvaćenih
seminarima, Kvalitativna evaluacija provedenog, Broj programa na koja su dana stručna mišljenja, Redovita
mjesečna izvješća, te podaci dobiveni njihovom analizom i obradom, Broj djece i mladih upućenih u obvezno
savjetovališni tretman, te evaluacija provedenih postupaka, Redovita mjesečna izvješća, te podaci dobiveni
njihovom analizom i obradom, Broj i vrsta provedenih programa, Broj tribina i broj prisutnih osoba.

2.2.2. Liječenje i socijalni tretman
2.2.2.1. Zdravstvena skrb o ovisnicima o drogama
Cilj 1.: Smanjenje potražnje opojnih droga i smanjenje štete nastale konzumiranjem
opojnih droga.
Mjera 1. Oblikovanje doktrine u liječenju bolesti ovisnosti, provođenje i nadziranje
njezine primjene, rad s konzumentima i ovisnicima uključujući nadzor nad provođenjem
specifične farmakoterapije te savjetovališni rad s obiteljima eksperimentatora.
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI

ROKOVI
IZVRŠENJA

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

FINANCIJSKA
SREDSTVA

1. Provođenje testiranja
urina na droge u
skupinama ili kod
pojedinaca s rizičnim
ponašanjima prema
stručno usuglašenim
smjernicama, kao i kod
ovisnika prije i za vrijeme
tretmana.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanboliničko
liječenje
ovisnosti i
Služba za
školsku
medicinu

Zdravstvene
ustanove

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad
Ministarstva
zdravstva i
socijalne skrbi,
posebni
programi,
sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Zavoda
prema
godišnjem
proračunu

2. Provođenje individualne
i grupne psihoterapije i
edukacije te kontrola
apstinencije.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanboliničko
liječenje
ovisnosti,
liječnici

Opća bolnica
Zabok, Dom
zdravlja KZŽ

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Zavoda i
Opće bolnice
Zabok prema
godišnjem
proračunu
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primarne
zdravstvene
zaštite

3. Praćenje rehabilitacije i
nadzora skrbi o
konzumentima i ovisnicima
u procesu odvikavanja i
održavanja.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanboliničko
liječenje
ovisnosti,
liječnici
primarne
zdravstvene
zaštite, centri
za socijalnu
skrb

Dom zdravlja
KZŽ

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Zavoda
prema
godišnjem
proračunu

4. Provođenje mjere
obveznog liječenja ovisnika
po odredbi ovlaštenog
suda.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanboliničko
liječenje
ovisnosti

Zdravstvene i
socijalne
ustanove

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Zavoda
prema
godišnjem
proračunu

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj provedenih testiranja i analiza rezultata, Broj osoba obuhvaćenih
edukacijom i psihoterapijom, Broj osoba u skrbi, Broj osoba na terapiji te evaluacija provedene terapije, Broj
liječenih ovisnika te evaluacija provedenih mjera.

2.2.2.2. Socijalna skrb o ovisnicima
Cilj 1.: Uložiti dodatne napore u planiranje i provedbu programa za resocijalizaciju
ovisnika koje je moguće motivirati za potpuno odvikavanje.
Mjera 1. Podupiranje rada terapijskih zajednica za korisnike s problemima ovisnosti.

PROVEDBENE
AKTIVNOSTI
1. Podupiranje rada
terapijskih zajednica

ROKOVI
IZVRŠENJA
Od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

NOSITELJI

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

SURADNICI
U PROVEDBI
Jedinice
lokalne
samouprave,
nevladine
organizacije,
ustanove
socijalne skrbi

FINANCIJSKA
SREDSTVA
Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad
Ministarstva
prema
godišnjem
proračunu

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj novih ugovora, izvješća terapijskih zajednica
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2.2.3.Smanjenje štete
Cilj 1.: Smanjenje štete nastale uzimanjem opojnih droga.
Mjera 1. Smanjenje smrtnosti od predoziranja opojnim drogama, sprječavanje širenja
zaraznih bolesti (HIV-a/AIDS-a, hepatitisa B i C).
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI

ROKOVI
IZVRŠENJA

1. Provoditi programe
smanjenja štete kao što je
podjela čistog pribora
intravenoznim ovisnicima,
vanjski rad s ovisnicima,
savjetovanje i slično.

2. Unaprijediti rad i
potaknuti otvaranje
savjetovališta za
dobrovoljno i anonimno
testiranje na HIV, B i C
hepatitis.

FINANCIJSKA
SREDSTVA

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Nevladine
organizacije
koje se bave
programima
smanjenja štete
(Gradska
društva
Crvenog križa)

Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,
Krapinskozagorska
županija,
jedinice lokalne
samouprave

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad
Ministarstva,
sredstva Global
fonda i lutrijska
sredstva,
sredstva
Županijskog
proračuna i
proračuna
jedinica lokalne
samouprave

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Zavod za javno
zdravstvo KZŽ

Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,
Hrvatski zavod
za javno
zdravstvo

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad
Ministarstva,
sredstva Global
fonda i lutrijska
sredstva

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj podijeljenog čistog pribora, Broj savjetovanja i izvršenih
anonimnih testiranja, Izrađen preventivni program

2.2.4. Resocijalizacija ovisnika o drogama
Cilj 1.: Ponovno uključiti bivše ovisnike u društvo na svim područjima, a posebno s
ciljem razvijanja socijalnih vještina te poticanja izobrazbe i zapošljavanja, prekvalifikacije,
uključivanja u različite kulturne, športske i edukativne aktivnosti.
Mjera 1. Osigurati dosljedno i kontinuirano provođenje Projekta resocijalizacije
ovisnika o drogama koji su završili neki od programa rehabilitacije i odvikavanja od ovisnosti
u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i
duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina, sukladno
obvezama i zaduženjima pojedinih nositelja definiranih u Protokolu suradnje i postupanja
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mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacije civilnog društva u provedbi Projekta
resocijalizacije ovisnika o drogama.
ROKOVI
IZVRŠENJA

1. Sudjelovati u provedbi
promocije i predstavljanja
projekta zdravstvenim i
socijalnim ustanovama,
gospodarstvenicima i svim
ostalim relevantnim
institucijama s ciljem
senzibiliziranja javnosti za
njegovu provedbu.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

Ured za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Ministarstvo
obitelji,
branitelja i
međugeneracijske
solidarnosti,
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja i
športa,
Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,
Ministarstvo
gospodarstva,
rada i
poduzetništva,
Hrvatski zavod
za javno
zdravstvo,
jedinice lokalne
samouprave,
centri za
socijalnu skrb,
područne
službe HZZ-a,
udruge
poslodavaca i
nevladine
organizacije

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Ureda,
zavoda i
ministarstava
prema
godišnjem
proračunu,
Županijskog
proračuna i
proračuna
jedinica lokalne
samouprave

2. Sudjelovati u
provođenju edukacije
stručnjaka i volontera za
rad na području
resocijalizacije liječenih
ovisnika.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje

Ured za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja i
športa,
Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Ureda,
zavoda i
ministarstava
prema
godišnjem
proračunu,
Županijskom
proračunu, te

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

FINANCIJSKA
SREDSTVA

PROVEDBENE
AKTIVNOSTI
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ovisnosti

Ministarstvo
proračunima
pravosuđa –
jedinica lokalne
Uprava za
samouprave
zatvorski
sustav,
Ministarstvo
gospodarstva,
rada i
poduzetništva,
Hrvatski zavod
za javno
zdravstvo,
jedinice lokalne
samouprave,
centri za
socijalnu skrb,
područne
službe HZZ-a,
udruge
poslodavaca i
nevladine
organizacije
Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,
Ministarstvo
pravosuđa –
Uprava za
zatvorski
sustav,
Ministarstvo
gospodarstva,
rada i
poduzetništva,
Hrvatski zavod
za javno
zdravstvo,
Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga
jedinice lokalne
samouprave,
centri za
socijalnu skrb,
područne
službe HZZ-a,
udruge
poslodavaca i
nevladine
organizacije
Hrvatski zavod
za

3. Sudjelovati u
provođenju i praćenju
programa izobrazbe i
stručne prekvalifikacije
ovisnika o drogama na
temelju relevantnih
statističkih pokazatelja o
stručnoj spremi ovisnika i
njihovoj motiviranosti za
doškolovanje.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Hrvatski zavod
za
zapošljavanje,
Područna
Služba
Krapina,
Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

4. Provedba mjera za
poticanje obrazovanja:

Kontinuirano,
od 01. siječnja

Hrvatski zavod
za

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Ureda,
zavoda i
ministarstava
prema
godišnjem
proračunu,
sredstva
Županijskog
proračuna, te
proračunima
jedinica lokalne
samouprave

Sredstva
Državnog
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profesionalno
usmjeravanje
(informiranje i
savjetovanje; procjena
psihofizičkih mogućnosti u
svrhu obrazovanja,
odnosno upućivanja na
odgovarajući oblik
rehabilitacije,
identifikacija obrazovnih
potreba,
financiranje/sufinanciranje
obrazovanja, grupno
savjetovanje (radionice) za
samoprocjenu vlastitih
mogućnosti i definiranje
profesionalnih ciljeva te
unaprjeđenja
kompetencija za aktivno
traženje posla).

2009. do 31.
prosinca 2011.

zapošljavanje,
Područna
Služba
Krapina,
Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

zapošljavanje,
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja i
športa,
Ministarstvo
gospodarstva,
rada i
poduzetništva,
Ured za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,
Ministarstvo
pravosuđa –
Uprava za
zatvorski
sustav,
Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
jedinice lokalne
samouprave,
centri za
socijalnu skrb,
udruge
poslodavaca i
nevladine
organizacije

proračuna RH
za rad
ministarstva,
Ureda i Zavoda
prema
godišnjem
proračunu

5. Sudjelovati u provedbi
mjera za poticanje
zapošljavanja:
profesionalno
usmjeravanje
(informiranje i
savjetovanje); procjena
psihofizičkih mogućnosti u
svrhu zapošljavanja,
odnosno financiranja ili
sufinanciranja
zapošljavanja.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Hrvatski zavod
za
zapošljavanje,
Područna
Služba
Krapina,
Zavod za javno
zdravstvo KZŽ,
Centar za
prevenciju i
izvanbolničko
liječenje
ovisnosti

Ured za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja i
športa,
Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,
Ministarstvo
pravosuđa –
Uprava za
zatvorski
sustav,
Ministarstvo
gospodarstva,
rada i
poduzetništva,

Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad
ministarstava,
Ureda i Zavoda
prema
godišnjem
proračunu,
sredstva
Županijskog
proračuna i
proračuna
jedinica lokalne
samouprave
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Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
jedinice lokalne
samouprave,
centri za
socijalnu skrb,
udruge
poslodavaca i
nevladine
organizacije
POKAZATELJI PROVEDBE: Izrađen prijedlog mjera za poticanje obrazovanja, Izrađen prijedlog
mjera za poticanje zapošljavanja, Broj održanih edukacija, okruglih stolova, seminara i prezentacija Projekta,
Broj informiranih, savjetovanih i broj upućenih ovisnika u obrazovanje, Broj zaposlenih ovisnika, Evaluacija
provedbe Projekta.

2.2.5. Suradnja s nevladinim organizacijama i djelovanje civilnog
društva
Cilj 1.: Ojačati partnerski odnos civilnog društva sa Županijom i jedinicama lokalne
samouprave kroz sudjelovanje civilnog društva u svim fazama izrade, prihvaćanja i
provođenja zakonskih i strateških dokumenata s područja droga.
Mjera 1. Suradnja Županije, jedinica lokalne samouprave i nevladinih organizacija na
provođenju programa smanjenja potražnje i smanjenja ponude droga i razvijanja oblika
institucionalnog i izvaninstitucionalnog komuniciranja i povezivanja na svim razinama.
ROKOVI
IZVRŠENJA

1. Poticati i razvijati
različite oblike suradnje s
nevladinim
organizacijama u
provođenju programa u
području suzbijanja
zlouporabe opojnih
droga, te uključivati
organizacije civilnog
društva u izradu
strateških dokumenata u
ovom području.

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Povjerenstvo za
prevenciju u
lokalnoj zajednici
i jedinice lokalne
samouprave

Nevladine
organizacije

Sredstva
Županijskog
proračuna i
proračuna
jedinica
lokalne

2. Sufinancirati rad
nevladinih organizacija i
drugih subjekata čiji su
programi namijenjeni
organiziranju slobodnog
vremena djece i mladeži i

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

KrapinskoNevladine
zagorska županija organizacije
i jedinice lokalne
samouprave

Sredstva
Županijskog
proračuna i
proračuna
jedinica
lokalne

NOSITELJI

SURADNICI
U PROVEDBI

FINANCIJSKA
SREDSTVA

PROVEDBENE
AKTIVNOSTI
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prevenciji ovisnosti, kao i
osigurati provođenje
Programa za mlade KZŽ
POKAZATELJI PROVEDBE: Broj održanih sastanaka i edukacija, Broj mišljenja danih na programe
nevladinih organizacija, Broj financiranih projekata udruga, Rezultati evaluacije i prema izvršenom.

2.3.

Smanjenje ponude droga

2.3.1. Kaznena politika
2.3.1.1. Praćenje i sudjelovanje u suzbijanje kriminaliteta vezanog uz zlouporabu
opojnih droga
Cilj 1.: Sprječavanje krijumčarenja opojnih droga, njihove preprodaje i trgovanja;
prepoznavanje i sprječavanje organiziranog kriminaliteta vezanog uz opojne droge te
kriminalnih aktivnosti financiranih iz dobiti ostvarene trgovinom opojnim drogama, odnosno
niza drugih kriminalnih aktivnosti vezanih uz predmetni kriminalitet: povećanje rizika od
uhićenja i kaznenog progona za organizatore krijumčarenja i preprodaje droga te istovremeno
smanjenje ostvarenih profita.
Mjera 1. Suradnja županijskih tijela i jedinica lokalne samouprave s državnim tijelima
na suzbijanju kriminala vezanog uz droge
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI

ROKOVI
IZVRŠENJA

Smanjenje ponude
(dostupnosti) opojnih
droga na ilegalnom narko
tržištu
- sprječavanje uspostave
otvorenih narko scena,
te suzbijanje preprodaje
na ulici opojnih droga
(ulična redukcija uz
maksimalno otežavanje
dostupnosti)

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2011.

- uključivanje u izradu
multidisciplinarnih
projekata i sudjelovanje
u njihovoj provedbi

NOSITELJI
Ministarstvo
unutarnjih
poslova, PU
Krapinsko
zagorska,
Povjerenstvo
za prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

SURADNICI
U PROVEDBI

FINANCIJSKA
SREDSTVA

Povjerenstvo
za prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga i
jedinice
lokalne
samouprave

Sredstva
Državnog
proračuna RH za
rad
ministarstava
prema
godišnjem
proračunu,
sredstva iz
Županijskog
proračuna i
proračuna
jedinica lokalne
samouprave

- informiranje o stanju
zlouporabe droga,
trendovima i upućivanje
na povećanu dostupnost
droga na nekim
područjima županije
- koordinacija aktivnosti s
relevantnim čimbenicima
na polju suzbijanja
zlouporabe opojnih droga
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POKAZATELJI PROVEDBE: Broj slučajeva, odnosno ukupan broj ostvarenih zapljena opojnih
droga, Ukupno zaplijenjene količine opojnih droga te uhićene osobe umiješane u krijumčarenje, Broj ostvarenih
zapljena opojnih droga i količine zaplijenjene opojne droge na tzv. uličnoj razini – ulična redukcija, Broj
prijavljenih osoba i podnesenih kaznenih prijava, Broj prekršaja i prekršajnih prijava, Broj podnesenih kaznenih
prijava zbog kaznenog djela prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, Količina oduzetih materijalnih
sredstava po završetku postupka, Broj financijskih istraga koje su usmjerene ka otkrivanju novca stečenog
trgovinom opojnim drogama, odnosno slijeđenje tijeka novca.

2.4.

Izobrazba

Cilj 1.: Unaprijediti stručno znanje i vještine svih stručnjaka koji su na županijskoj i
razini jedinica lokalne samouprave uključeni u planiranje i provedbu mjera iz Nacionalne
strategije, nacionalnog Akcijskog plana i Akcijskog plana KZŽ, te samim tim unaprijediti
provedbu cjelokupne nacionalne i županijske politike u ovom području.
Mjera 1. Sudjelovati u provođenju konferencija o prevenciji, liječenju, socijalnom
tretmanu i drugim područjima iz Nacionalne strategije i Akcijskog plana, te
interdisciplinarnim edukacijama, seminarima, edukacijama edukatora iz područja ovisnosti o
drogama, koji se provode u organizaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe opojnih droga i
drugih institucija, kao i podržati provođenje istih na području županije.
PROVEDBENE
AKTIVNOSTI

ROKOVI
IZVRŠENJA

1. Sudjelovati i poticati
edukacije vezane uz
stručno usavršavanje
kadrova s područja
suzbijanja zlouporabe
opojnih droga.
- podržati edukaciju
stručnjaka iz službi
školske medicine, službi
za prevenciju ovisnosti,
centara za socijalnu skrb,
domova za odgoj djece i
mladeži i nevladinih
organizacija za rad s
mladima rizičnog
ponašanja (MOVE
program).
- podržati organiziranje
edukacije, seminare i
radionice za udruge koje
se bave suzbijanjem
zlouporabe opojnih droga
na području izrade i
provedbe programa
suzbijanja zlouporabe
opojnih droga.
- podržati regionalne

Kontinuirano,
od 01. siječnja
2009. do 31.
prosinca 2011.

NOSITELJI

Ured za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga

SURADNICI
U PROVEDBI
Ministarstvo
zdravstva i
socijalne skrbi,
Ministarstvo
znanosti,
obrazovanja i
športa,
Ministarstvo
obitelji,
branitelja i
međugeneracijske
solidarnosti,
Ministarstvo
pravosuđa,
Hrvatski zavod
za javno
zdravstvo,
Hrvatski zavod
za
zapošljavanje,
Županijsko
povjerenstvo za
suzbijanje
zlouporabe
opojnih droga,
Povjerenstvo za

FINANCIJSKA
SREDSTVA
Sredstva
Državnog
proračuna RH
za rad Ureda i
ministarstava
prema
godišnjem
proračunu.
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edukacije za sve stručne
osobe koje su na lokalnoj
razini uključene u
provedbu Projekta
resocijalizacije ovisnika o
drogama.

prevenciju u
lokalnoj
zajednici,
znanstvene i
stručne
institucije,
agencije i
nevladine
organizacije,
relevantne
međunarodne
institucije

POKAZATELJI PROVEDBE: Broj održanih konferencija, seminara i edukacija
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3. ZAKLJUČAK
Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga Krapinsko-zagorske županije za
razdoblje od 2009. do 2012. godine, na prijedlog Župana i uz prethodno mišljenje
Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga, donosi Skupština Krapinsko-zagorske
županije.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Krapinsko-zagorske županije zadužen je za
koordinaciju provedbe i pripremu izvješća o provedbi Akcijskog plana, koje jednom na
godinu podnosi Skupštini Krapinsko-zagorske županije i Povjerenstvu za suzbijanje
zlouporabe opojnih droga Vlade RH.
Na prijedlog Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Krapinsko-zagorske
županije, Župan Krapinsko-zagorske županije donosi godišnje provedbene programe mjera i
aktivnosti sukladno Akcijskom planu, dok njihovo provođenje, putem suradnje i koordinacije
s tijelima zaduženim za provedbu, prati Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb.

KLASA: 500-01/09-01/260
URBROJ: 2140/01-01-09-3
Krapina, 17. prosinca 2009.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Višeslav Ćuk, dr. med.
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