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Dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić je u svojoj profesionalnoj karijeri radila i volontirala u nizu
socijalnih i zdravstvenih ustanova te udruga. Primarna područja njezinog znanstvenog i
stručnog interesa su djeca, mladi, obitelj i ovisnosti o čemu je objavila 20-tak stručnih i
znanstvenih radova. Proteklih 16 godina radi u području suzbijanja zlouporabe droga i
ovisnosti, prvo kao savjetnica u Vladi Republike Hrvatske, u vladinom Uredu za suzbijanje
zlouporabe droga, a sada kao voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju u Službi za
suzbijanje zlouporabe droga Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Tijekom rada u Uredu i
Službi, sudjelovala je u izradi svih važnijih strateških i stručnih dokumenata i projekata iz
područja suzbijanja zlouporabe droga i ovisnosti, bila je voditeljica 2 komponente Cards
projekta i brojnih TAIEX projekata Europske komisije, voditeljica istraživačkih projekata te je
između ostalog bila zadužena za suradnju s vladinim i nevladinim organizacijama,
organiziranje seminara, konferencija i brojnih drugih edukativno-promotivnih aktivnosti, kao i
za izradu i koordinaciju Projekta resocijalizacije liječenih ovisnika koji se od 2007. provodi u
Republici Hrvatskoj.
Dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, rođena je 15. veljače 1965. u Zavidovićima, Bosna i
Hercegovina. Završila je Studij za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te 1990.
godine stekla zvanje diplomirane socijalne radnice, a zatim na Medicinskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu stekla akademsko zvanje magistrice znanosti - iz područja biomedicine
i zdravstva, grana psihijatrija - dječija i adolescentna psihijatrija. Na Pravnom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu Studijski centar socijalnog rada obranila je doktorsku disertaciju pod
naslovom „Obiteljski rizični činitelji za pojavu ovisnosti o drogama“ te 2010. stekla
akademski stupanj doktorice društvenih znanosti, znanstvenog grane - teorije socijalnog
rada.

Sudjelovala kao predavač na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima u zemlji i
inozemstvu. U slobodno vrijeme piše poeziju i prozu te je objavila nekoliko knjiga za djecu i
odrasle.

