UŽ ČOSKORO: PRVÁ PRÍRUČKA CENTRA EMCDDA K OPATRENIAM V OBLASTI DROG
Pripravovaná európska príručka k zdravotným a sociálnym reakciám na drogové problémy
(25. septembra 2017, LISABON) Zdravotné a sociálne reakcie na drogové problémy v Európe budú
ďalší mesiac stredobodom novej priekopníckej príručky centra EMCDDA, ktorá bude prezentovaná
1
24. októbra v rámci konferencie s názvom Lisbon Addictions 2017 ( ).
Cieľom publikácie Health and social responses to drug problems: a European guide (Zdravotné
a sociálne reakcie na drogové problémy: európska príručka ) je poskytnúť prehľad aktivít alebo intervencií
zameraných na riešenie negatívnych dôsledkov súvisiacich s fenoménom nezákonných drog.
Takisto slúži ako vstupná brána k širokej škále online zdrojov, vrátane odkazov na dôkazový materiál
a príslušné nástroje.
Účelom tejto príručky je pomôcť tým, ktorí sa podieľajú na riešení drogovej problematiky, pri rozvoji
nových programov alebo zlepšovania existujúcich služieb. Príručka je referenčný dokument, obsahujúci
zhrnutia a prehľadné odkazy na najdôležitejšie kľúčové informácie, príklady osvedčených postupov
a dôsledkov pre politiku a prax.
Príručka ponúka náhľad na danú problematiku z rôznych uhlov vrátane reakcií na:
• problémy súvisiace s rôznymi typmi drog a spôsobmi ich užívania,
• potreby rôznych skupín (napr. žien, mladých ľudí, uchádzačov o azyl) a
• problémy v rôznych prostrediach (napr. vo väzniciach, na festivaloch, v školách, na pracovisku).
Táto publikácia obsahuje rámec pre vypracovanie intervencií a skúmanie možností na podporu ich
úspešnej realizácie (napr. používanie údajov podložených faktami a štandardov kvality).
Ide o hodnotný zdroj informácií pre tých, ktorí k drogovým problémom pristupujú z hľadiska plánovania
verejného zdravia (na miestnej a vnútroštátnej úrovni), ako aj pre pracovníkov a zodpovedné osoby, ktoré
priamo pracujú s drogovo závislými.
Publikácia, ktorá vychádza z príspevkov 30 krajín (28 krajín EÚ, Turecka a Nórska), bude dostupná
v angličtine v tlačenej a elektronickej (formáty pdf a e-pub) forme.
Podrobné informácie o prezentácii
Dátum: 24. októbra 2017
Čas: Príručka bude zverejnená online na www.emcdda.europa.eu
o 11.00 h stredoeurópskeho času/SEČ (10.00 h západoeurópskeho času/ZEČ, lisabonského času)
Viac informácií: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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( ) Druhá európska konferencia o závislostnom správaní a závislostiach www.lisbonaddictions.eu
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