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•    Asi 12 milionů osob v EU užívá kokain, nebo ho někdy v životě 
užívalo. 

•    Každou hodinu zemře na předávkování jeden občan EU.

•    Každý rok zemře v Evropě v souvislosti s drogami 7–8 000 osob.

•    Každý rok se v Evropě kvůli drogám nakazí virem HIV 3 000 osob.

•    1,3 až 1,7 milionu osob v EU zneužívá opiáty.

•    Více než jedna pětina (22 %) dospělých Evropanů kouřila někdy 
marihuanu.

•    V nedávném průzkumu veřejného mínění Eurobarometru se 95 % 
respondentů vyjádřilo kladně k další kontrole užívání heroinu, kokainu 
a extáze v Evropě.

European Action 
Víte, že …?



European Action 
Skutky mluví 
hlasitěji než slova
Protidrogovým akčním plánem EU na období 2009–2012 si klade Evropská 

unie za cíl rázným, koordinovaným a vyváženým způsobem reagovat na stále 

se šířící problém, která ovlivňuje evropskou společnost jako celek.

Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské komise 

hraje v tomto společném snažení důležitou úlohu. Právě nyní zahajuje novou 

iniciativu nazvanou Evropská akce o drogách, jež má být platformou pro 

všechny evropské veřejné a soukromé organizace, zúčastněné strany, nevládní 

organizace, občany a vůbec pro kohokoli, kdo v této oblasti působí nebo se 

o ni zajímá.

Tato iniciativa, jež doplňuje různé politiky a programy členských států v oblasti 

drog, bude novým nástrojem pro každého v EU – bez ohledu na to, je-li 

organizován, jaký má postoj, jaká je vnitrostátní politika jeho země nebo jaký 

je jeho postoj ke drogám.

Pokud se domníváte, že se tato záležitost týká i vás, a chcete přispět v této 

oblasti ke změně, připojte se! 



EUROPEAN ACTION ON DRUGS

V Bruselu bude dne 26. června 2009 zahájena Evropská akce o drogách. Může 

se k ní připojit svým podpisem každá organizace či občan, který se chce podílet 

na řešení vážného problému, kterým drogy pro EU jsou. 

Podpis v rámci Evropské akce o drogách představuje skutečný závazek 

k praktickému činu, jako např.: zvyšování informovanosti ohledně nedovolených 

drog a nebezpečí spojeného s jejich užíváním, zdůrazňování potenciálně 

ničivých dopadů užívání drog (zejména mládeží) na hospodářství a společnost, 

prevence užívání drog a pomoc při snižování souvisejících rizik. Závazkem 

také může vyjádřit svůj souhlas s odpovědným přístupem vůči dovoleným 

látkách, jako je alkohol či léky na předpis.

Čím tedy můžete přispět? To závisí na tom, kdo jste a co jste schopni konkrétně 

udělat. Vítány jsou především praktické a kreativní iniciativy, které pozitivně 

ovlivní postoj evropské společnosti, pokud jde o drogy, a to především pokud 

pomohou zlepšit informovanost veřejnosti. 

Váš závazek by měl být jednoduchý, konkrétní a měřitelný. Můžete rozdávat 

letáčky týkající se drog, mluvit o nich se svými přáteli, rodinou a kolegy, 

zorganizovat seminář věnovaný drogám, sponzorovat studii v této oblasti či 

pomoci v národní informační kampani o drogách. 

Ať již se rozhodnete pro jakoukoli formu účasti, přispějete přímo k provádění 

protidrogového akčního plánu EU (s nimž by měla být v souladu), zvýšíte 

informovanost společnosti ohledně drog, iniciujete hlubší diskuzi a povzbudíte 

výměnu osvědčených postupů mezi odborníky na tuto oblast v Evropě.

Zúčastněte se 
Evropské akce 

o drogách



Pokud jste v oblasti drog profesionál a připojíte se k Evropské akci o drogách, 

získá tím vaše práce evropský rozměr a zviditelní se, 

nebo 

pokud se chcete do akce zapojit a přispět ke změně jako jednotlivec, máte 

tu možnost i vy.

Evropská akce o drogách se může stát vaší „platformou“ ke sdílení a výměnu 

zkušeností a osvědčených postupů a rovněž dynamickou sítí různých osob 

a organizací, které spolupracují, aby dosáhly stejných cílů. 

Co pro vás Evropská komise udělá? Komise sice nemůže váš závazek fi nancovat 

přímo, ale podpoří vás tak, že vám poskytne veřejnou platformu a nástroje 

pro vaši kampaň, jako např. balíček obsahující logo kampaně. 

Váš závazek se v celé EU značně zviditelní. Tím, že bude přímo propojen 

s Evropskou akcí o drogách, získá evropský rozměr. 

Pro každého, kdo učiní závazek a zapojí se do akce, byly zřízeny internetové 

stránky věnované Evropské akci o drogách, kde můžete porovnávat své 

zkušenosti s ostatními.

Budete se moci zúčastnit širokého spektra aktivit na síti, jako např. udílení 

cen, a to ve své vlastní zemi nebo na evropské úrovni. Také vám Komise bude 

přímo zasílat informace o pravidelných aktualizacích a zvláštní zpravodaj. 

Jak vás 
Evropa podpoří?



1   Upozorňujeme na to, že potom, co bude vaše žádost přijata, vaše kontaktní údaje a související osobní informace budou 

shromážděny, zpracovány a zveřejněny na internetových stránkách Evropské akce o drogách a v souvisejících propagačních 

materiálech. Tyto činnosti bude vykonávat tým Evropské akce o drogách, odpovědnost přitom ponese Evropská komise a její 

Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost v souladu s nařízením č. 45/2001 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů. Budete mít 

kdykoli právo na přístup a opravu svých údajů. Údaje o Vás budou uloženy po dobu, kdy budete účastníkem Evropské akce 

o drogách. 

Připoj se svým 
závazkem právě teď!
Dalším krokem je vyplnění formuláře žádosti a podpis závazku, jehož součástí je povinnost 

dodržovat několika obecných zásad a prostor, kde můžete popsat svůj osobní závazek 

av čem spočívá. Upozorňujeme, že můžete na sebe vzít odpovědnost pouze za svůj 

vlastní závazek!

Formulář žádosti a závazku v rámci Evropské akce o drogách naleznete na internetových 

stránkách www.action-drugs.eu nebo je získáte od týmu Evropské akce o drogách:

info@action-drugs.eu  

Agence ProPager  

Warsaw Offi  ce: ul. Tamka 49/73, 00-355 Warszawa, Poland. 

Tel./Fax: +48 228268405

Vyplněný formulář jednoduše zašlete zpět týmu Evropské akce o drogách faxem, poštou 

nebo elektronicky, či vyplňte žádost on-line na internetových stránkách. 

Co bude následovat?
Evropská komise vaši žádost prostuduje. Po přijetí žádosti a podpisu závazku v rámci 

Evropské akce o drogách obdržíte balíček. Ten bude obsahovat:

• osvědčení účastníka Evropské akce o drogách,

• štítek účastníka,

• CD ROM obsahující propagační materiály.

Komise samozřejmě nepřijme žádost, která je protizákonná či odporuje základním 

zásadám EU (např. úcta k lidské důstojnosti, svobodě, demokracii, rovnoprávnosti, 

solidaritě, právnímu státu a lidským právům) nebo která obsahuje pomluvy, urážky, 

obscénnosti, vyhrůžky nebo v jejímž důsledku může někdo pociťovat ohrožení své 

bezpečnosti.1



Evropská akce o drogách – Závazek
SIGNATÁŘ
Já, níže podepsaná/ý [jméno a adresa signatáře, v případě sdružení / společnosti / skupiny připojte „jménem“],

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S OHLEDEM NA TO, ŽE:
• užívání drog, především mládeží, je hlavní příčinou zdravotních a sociálních problémů, 

• společnost jako celek, organizace i její jednotliví členové mohou hrát kladnou roli při řešení problémů, které užívání drog způsobuje, 

• potřebujeme sdílet odpovědnost a podporovat akce a partnerství na místní, vnitrostátní i evropské úrovni

 a že cíle takového partnerství by měly být tyto: 

          •  zvýšit informovanost ohledně záležitostí týkajících se drog ve společnosti a zvýšit naše znalosti o nich a jejich pochopení na základě vědeckých důkazů, 

          •  upřednostňovat chápání a podporu osob bojujících s problémem drog před jejich stigmatizováním, 

          •  zvýšit informovanost mezi evropskou mládeží ohledně potenciálního dopadu drog a rizik spojených s jejich užíváním nebo se zapojením se do obchodování s nimi, 

          •  snížit náchylnost mládeže k užívání drog propagováním zdravého životního stylu a pomáhat jí, aby měla k dispozici více informací, na základě kterých by se mohla rozhodovat,

          •  povzbuzovat občany Evropy s cílem ovlivnit pozitivně jejich chování, pokud jde o užívání drog, zejména mezi mládeží,

          •  učit se ze zkušeností a sdílet se jimi na základě podpory výměny informací a osvědčených metod se všemi, kdo svým podpisem stvrdili svůj závazek v rámci Evropské akce 
o drogách,

          •  mobilizovat občanskou společnost a širší veřejnost v Evropě, aby spolupracovaly v partnerství a vybudovaly vztahy založené na důvěře a solidaritě,

          •  vytvořit síť odpovědných a cílevědomých evropských občanů a organizací účastnících se Evropské akce o drogách, kteří se budou zasazovat za snižování škodlivých účinků souvisejících 
s drogami a za řešení s nimi souvisejících problémů a přitom budou plně ctít základní práva všech dotčených osob.

OSOBNÍ ZÁVAZEK
Osobně se zavazuji podporovat jeden nebo několik z těchto cílů, a to následovně:

[stručný popis osobního závazku a v čem konkrétně spočívá]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROHLÁŠENÍ
Já, podepsaná/ý potvrzuji, že organizace, kterou zastupuji, se zavazuje splnit závazek uvedený výše a podrobně popsaný ve formuláři žádosti v příloze, jež odpovídá cílům Evropské akce 
o drogách. 

Jméno, funkce a podpis osoby zodpovědné za závazek:

Místo a datum:       Podpis:

Podepsaná osoba dává Generálnímu ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost Evropské komise bezpodmínečné bezplatné právo k užívání veškerých informací souvisejících s jeho závazkem v rámci Evropské 
akce o drogách, a to včetně práva použít veškeré fotogra� e, videa, zprávy nebo jiné informace a použít je ve svých propagačních materiálech pro kampaň. Kontaktní osoba uděluje svůj souhlas se zpracováním a 
zveřejněním svých kontaktních údajů a souvisejících osobních informací na internetových stránkách Evropské akce o drogách a souvisejících propagačních materiálech, jak jsou popsány v prohlášení 
o závazku a formuláři žádosti. 

Místo a datum:       Podpis:



www.action-drugs.eu
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