Županijsko izvješće: Sisačko-moslavačka županija
Godina provedbe: 2013
Broj održanih sastanaka: 3
Broj usvojenih programa: 2
Provedeni programi
“Novi svijet” udruge za brigu o djeci i mladima projekt „Povjetarac – smjer : NEOVISNOST“
Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja, Savjetovališta za djecu, adolescente i obitelj projekt „Škola NEovisnosti“

Provedene ostale aktivnosti
Usvojeni dokumenti
AKCIJSKI PLAN SUZBIJANJA ZLOUPORABE OPOJNIH
DROGA ZA RAZDOBLJE OD 2012. DO 2014. GODINE

Problemi u radu
Problemi postoje u suradnji Povjerenstva sa općinama i gradovima u Županiji. Osim gradova Kutine, Petrinje i Gline,
čiji predstavnici sudjeluju u radu Povjerenstva, sa ostalima ne postoji suradnja iako je Povjerenstvo u više navrata
pokušalo ostvariti istu
Oblici suradnje i slično
Ciljevi županijske politike prema Akcijskom planu
Ciljevi županijske politike:
•Smanjiti broj djece i mladih koji eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti (UNIVERZALNA PREVENCIJA)
•Pomaknuti eksperimentiranje u stariju životnu dob i što ranije otkriti mlade koji eksperimentiraju s psihoaktivnim
sredstvima kako bi se toj populaciji djece i mladih omogućio primjerni terapijski tretman (UNIVERZALNA I
SELEKTIVNA PREVENCIJA)
•Povezivanje timova stručnjaka koji profesionalno mogu pridonijeti ostvarenju zadanih ciljeva
Utrošena financijska sredstva za područje suzbijanja ovisnosti (zlouporabe droga)
Iz proračuna županije: 44850
Iz proračuna gradova:
Sveukupno:
Popis ustanova i organizacija koje djeluju u području suzbijanja zlouporabe droga na području županije
Socijalne ustanove: CZSS Sisak, Kutina, CZSS Novska, CZSS Petrinja, CZSS Glina, CZSS H. Kostajnica
Zdravstvene ustanove: Odsjek za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ZZJZ SMŽ
Nevladine organizacije: Udruga “Novi svijet”
SUNCOKRET – Centar za razvoj zajednice
UDRUGA ZA PROMICANJE INFORMATIKE, KULTURE I SUŽIVOTA – IKS Petrinja
ZAJEDNICA KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Udruga “NOVI SVIJET”

Podatci o broju liječenih ovisnika od strane službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti (SZPO)
Sveukupan broj ovisnika o drogama: 67
Broj opijatskih ovisnika u prethodnoj godini: 26
Broj novopridošlih opijatskih ovisnika u prethodnoj godini: 4
Broj konzumenata ostalih droga (ekstazi, marihuana, kokain, speed i druge) u prethodnoj godini: 41
Broj novopridošlih konzumenata ostalih droga (ekstazi, marihuana, kokain, speed i druge) u prethodnoj godini: 24
Stopa liječenih ovisnika na području županije: stabilna
Izvješće o suradnji Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti s nadležnim ustanovama (CZSS, DO, županijski
uredi, NVO i druge relevantne ustanove) na području županije
U 2013g. suradnja s nadležnim institucijama primjerena. Poboljšana suradnja sa policijskim djelatnicima iz Odjela
kriminaliteta droga u smislu njihovog direktnog upućivanja ovisnika i konzumenata droga u odsjek za mentalno
zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti ZZJZ SMŽ nastavila se i u ovoj godini. Također odlična suradnja
na provođenju projekta "zdrav za 5"
Trend zlouporabe droga i vrste droga i ovisnosti koje su se tijekom prethodne godine pojavljivale na razini županije,
ocjena trenda zlouporabe droga u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu
U odnosu na 2012g. broj prijavljenih ovisnika je nešto manji, no trend je unazad nekoliko godina stabilan
Broj i vrsta preventivnih i drugih programa koje je Služba provodila na razini županije i drugi relevantni podaci o stanju
i kretanju zlouporabe droga na području županije
Probir rizičnih skupina za konzumaciju opojnih draga učenika prvih razreda srednjih škola SMŽ. Uključivanje istih u
rad savjetovališta. Edukativni programi za roditelje učenika I. r. srednjih škola SMŽ. Provođenje projekta "Zdrav za 5"
Sveukupno utrošena sredstva za provedbu istraživanja iz proračuna županije:
Broj kaznenih djela vezanih uz zlouporabu droga na području županije: 113
Broj prekršajnih prijava vezanih uz zlouporabu droga na području županije: 179
Broj zapljena: 245
Vrste zaplijenjenih droga
-Heroin – 6,1g
-Hašiš – 100,3 grama,
-Amfetamin tzv. speed – 61,1 grama,
-Cannabis biljka – 34 stabljika,
-Cannabis sjeme – 93 g,
-Cannabis marihuana – 12 945,33 grama,
-Tablete s Popisa……. – 4 068 komada.

