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S P R A W O Z D A N I A Z K O N F E R E N C J I

Wdra¿anie skoordynowanej polityki wobec alkoholu
w Europie �Wzmacnianie kompetencji�

(Implementing Coordinated Alcohol Policy in Europe � Building Capacity)

W dniach 24�26 wrze�nia 2007 odby³o siê w Bled, w S³owenii, spotkanie gru-
py specjalistów tworz¹cych Europejsk¹ Sieæ ds Polityki wobec Alkoholu (Alcohol
Policy Network). Tematem spotkania by³y prace zwi¹zane z finansowanym przez
Komisjê Europejsk¹ projektem o nazwie �Wzmacnianie kompetencji�, którego
realizacja zosta³a zaplanowana w latach 2007�2009.

Projektem kieruje Instytut Zdrowia Publicznego Republiki S³owenii, wspiera-
ny przez Ministerstwo Zdrowia, które � w zwi¹zku z prezydencj¹ S³owenii w Ra-
dzie Europy w pierwszym pó³roczu 2008 roku � zajmuje siê koordynacj¹ wspó³-
pracy w kwestiach zdrowotnych. Uczestnicz¹ w nim reprezentanci 31 krajów oraz
10 organizacji miêdzynarodowych, w tym równie¿ przedstawiciele Polski.

Historia. Projekt �Wzmacnianie kompetencji� powsta³ w oparciu o wcze�niej-
sze do�wiadczenia zebrane w trakcie realizacji w latach 2004�2006 projektu �Budo-
wanie pomostów� (Bridging the Gap), którym kierowa³o miêdzynarodowe stowa-
rzyszenie organizacji pozarz¹dowych European Alcohol Policy Alliance � Eurocare
(http://www.eurocare.org/btg/index.html).

W zwi¹zku z przyst¹pieniem do Unii Europejskiej nowych krajów (w tym rów-
nie¿ Polski), autorzy projektu �Budowanie pomostów� jako g³ówny cel przyjêli
utworzenie dynamicznej sieci partnerów zajmuj¹cych siê polityk¹ w zakresie alko-
holu. Efektem powstania tej sieci mia³ byæ rozwój zintegrowanej strategii ograni-
czenia szkód zwi¹zanych ze spo¿yciem alkoholu w Unii Europejskiej, poszerzonej
o nowe pañstwa cz³onkowskie. Drugim wa¿nym celem by³o zachêcanie krajów
europejskich do wdra¿ania Rekomendacji Rady Europy z 5.06.2001 r. dotycz¹-
cych przeciwdzia³ania piciu alkoholu przez m³odzie¿ (http://www.parpa.pl/?sub=
7&check=3). Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e pierwsza konferencja tego
projektu, zatytu³owana �Tworzenie polityki alkoholowej w powiêkszonej Europie�,
odby³a siê w Warszawie w czerwcu 2004 roku.

W 2006 roku opublikowana zosta³a w Brukseli Strategia Unii Europejskiej
w zakresie wspierania pañstw cz³onkowskich w ograniczaniu szkodliwych skutków
spo¿ywania alkoholu (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
CELEX:52006DC0625:PL:HTML). Dokument ten zawiera charakterystykê dzia³añ
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s³u¿¹cych zapobieganiu szkodliwemu i niebezpiecznemu spo¿ywaniu alkoholu,
podjêtych ju¿ przez Komisjê Europejsk¹ i pañstwa cz³onkowskie oraz wskazuje
dziedziny dalszego rozwoju w tym zakresie. Okre�lono w nim 5 tematów prioryte-
towych, takich jak:

● ochrona m³odzie¿y i dzieci (tak¿e w okresie prenatalnym),
● zmniejszenie liczby rannych i zabitych w wypadkach drogowych spowodo-

wanych przez osoby nietrze�we,
● zapobieganie szkodliwym skutkom nadu¿ywania alkoholu przez doros³ych

(w tym picia alkoholu w miejscu pracy),
● informowanie, szkolenie i podnoszenie �wiadomo�ci spo³ecznej w zakresie

skutków szkodliwego i niebezpiecznego picia oraz krzewienie kultury picia,
● opracowanie i prowadzenie wspólnej bazy danych na poziomie Unii Euro-

pejskiej.

Cele projektu �Wzmacnianie kompetencji� to wspieranie Komisji Europejskiej
oraz pañstw cz³onkowskich (a tak¿e regionów i spo³eczno�ci lokalnych) we wdra-
¿aniu wspomnianej wy¿ej strategii UE oraz zapewnienie pe³nego udzia³u i pod-
kre�lenie wagi uczestnictwa wszystkich krajów Unii � starych i nowych, a tak¿e
krajów akcesyjnych � we wprowadzaniu skutecznej polityki wobec alkoholu. Ko-
lejnym celem projektu jest wspieranie realizacji Strategii Lizboñskiej, programu
spo³eczno-gospodarczego, zmierzaj¹cego do uczynienia z Unii Europejskiej wiod¹-
cej gospodarki �wiata (http://www.strategializbonska.pl/). Tak wiêc, zgodnie z wy-
tycznymi tej strategii projekt �Wzmacnianie kompetencji� ma siê przyczyniæ do
zmniejszenia szkód spo³ecznych, ekonomicznych oraz zdrowotnych, spowodowa-
nych piciem alkoholu, a w szczególno�ci przeciwdzia³aæ wykluczeniu i nierówno�-
ciom w zakresie zdrowia ludno�ci poszczególnych krajów oraz grup spo³ecznych.

Cele strategiczne projektu �Wzmacnianie kompetencji� koncentruj¹ siê na roz-
woju potencja³u, sprzyjaj¹cego rozwi¹zywaniu problemów zwi¹zanych z alkoho-
lem. Te cele to:

● Zwiêkszenie liczby agencji rz¹dowych, organizacji i instytucji zaanga¿owa-
nych w rozwój i wdra¿anie polityki wobec alkoholu oraz stworzenie ruchu
obejmuj¹cego poszczególne kraje oraz organizacje pozarz¹dowe, dzia³aj¹ce
na rzecz zdrowia publicznego i promocji zdrowia, stworzenie sieci obejmu-
j¹cej przedstawicieli �rodowisk medycznych i naukowych, osoby pracuj¹ce
z m³odzie¿¹, przedstawicieli organizacji zajmuj¹cych siê ochron¹ konsumen-
tów, transportem, informacj¹ handlow¹ (commercial communication) oraz
innymi kwestiami zwi¹zanymi z rynkiem wewnêtrznym.

● Utworzenie bazy danych na temat polityki wobec alkoholu, programów oraz
do�wiadczeñ zebranych zarówno na poziomie krajowym, regionalnym jak
i lokalnym.

● Upowszechnianie bazy danych na temat krajowych, regionalnych i lokal-
nych infrastruktur, rozwi¹zañ prawnych i regulacji dotycz¹cych kwestii
zwi¹zanych z alkoholem.
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● Wspieranie procesu tworzenia i wprowadzania skutecznej polityki wobec
alkoholu poprzez seriê ekspertyz na temat wp³ywu rozmaitych rozwi¹zañ
z tej dziedziny na gospodarkê i zdrowie publiczne.

● Wspieranie procesu tworzenia krajowych koalicji na rzecz skutecznej poli-
tyki wobec alkoholu poprzez szkolenia na temat lobbingu oraz zorganizo-
wanie konferencji po�wiêconej europejskiej polityce wobec alkoholu.

Pakiety Robocze

Podczas spotkania w Bled omawiane by³y zadania, które zostan¹ zrealizowane
w ramach projektu �Wzmacnianie kompetencji�. Projekt obejmuje 10 Pakietów
Roboczych, dotycz¹cych g³ównie rozwoju i upowszechniania wiedzy na temat
skutecznej polityki wobec alkoholu oraz wspierania regionalnych i lokalnych roz-
wi¹zañ w tym zakresie.
● Pakiet 1. Koordynacja projektu: instytucja odpowiedzialna � Institute of Public

Health (S³owenia)
Cel: kierowanie projektem oraz utrzymywanie ³¹czno�ci i wspó³praca z innymi
organizacjami oraz realizatorami projektów i dzia³añ w zakresie polityki wobec
alkoholu.

● Pakiet 2.Upowszechnianie rezultatów projektu: Institute of Alcohol Studies
(Anglia)
Cel: publikowanie oraz zapewnienie szerokiemu gronu odbiorców dostêpu do
opracowañ i raportów, które powsta³y w ramach projektu.

● Pakiet 3. Ewaluacja projektu: University of Primorska (S³owenia)
Cel: ocena przebiegu i efektów dzia³añ podjêtych w projekcie oraz oszacowanie
jego wp³ywu na rozwój polityki wobec alkoholu realizowanej na poziomie kra-
jów, regionów oraz spo³eczno�ci lokalnych.

● Pakiet 4.Tworzenie sieci partnerów: German Centre of Addiction Issues
(Niemcy)
Cel: promocja oraz poszerzanie sieci partnerów projektu �Wzmacnianie kom-
petencji� oraz przygotowanie i upowszechnienie serii opracowañ na temat
kwestii zwi¹zanych z polityk¹ wobec alkoholu.

● Pakiet 5. Inwentarz do�wiadczeñ krajów europejskich: University of Bergen
(Norwegia)
Cel: obs³uga i aktualizacja bazy danych HP-Source.net, zawieraj¹cej charakte-
rystykê infrastruktury poszczególnych krajów zaanga¿owanych w projekt, czyli
obowi¹zuj¹cych w nich regulacji prawnych i polityki wobec alkoholu oraz
instytucji i organizacji zajmuj¹cych siê t¹ problematyk¹.

● Pakiet 6. Wp³yw polityki wobec alkoholu na gospodarkê i zdrowie: Technical
University of Dresden (Niemcy)
Cel: okre�lenie wp³ywu na gospodarkê i zdrowie publiczne rozwi¹zañ z zakresu
polityki wobec alkoholu, przyjêtych w starych i nowych krajach Unii Europej-
skiej oraz w krajach niezrzeszonych.



98

Agnieszka Pisarska

● Pakiet 7. �Wzmacnianie kompetencji�: Ministry of Health of Catalonia (Hisz-
pania)
Cel: rozwijanie kompetencji sprzyjaj¹cych wprowadzaniu skutecznej polityki
wobec alkoholu na poziomie krajów, regionów oraz spo³eczno�ci lokalnych
przez 1. organizacjê europejskiej konferencji �Alcohol Policy Conference: Build-
ing Capacity for Action� oraz 2. przeprowadzenie serii treningów dotycz¹cych
umiejêtno�ci prowadzeniu lobbingu (orêdownictwa) na rzecz tej¿e polityki.

● Pakiet 8. Wspieranie rozwoju polityki regionalnej w Europie: Assembly of Euro-
pean Regions (informacjê o tym stowarzyszeniu mo¿na znale�æ na stronie: http:/
/www.a-e-r.org/main-issues/health-social-affairs.html)
Cel: podnoszenie znaczenia regionalnej polityki wobec alkoholu oraz wprowa-
dzanie odpowiednich rozwi¹zañ w tym zakresie przez tworzenie koalicji na
rzecz ewaluacji, udoskonalania i wdra¿ania dzia³añ na poziomie regionów.

● Pakiet 9. Wspieranie rozwoju polityki wobec alkoholu w �rodowiskach lokal-
nych: National Foundation for Alcohol Prevention (Holandia)
Cel: rozwój profilaktyki problemów zwi¹zanych z alkoholem w �rodowiskach
lokalnych przez wymianê do�wiadczeñ i wiedzy na temat skutecznych progra-
mów oraz strategii, a tak¿e modeli przydatnych w ewaluacji profilaktyki �rodo-
wiskowej.

● Pakiet 10. Zapobieganie wypadkom i urazom zwi¹zanym z alkoholem: Univer-
sity of Primorska (S³owenia)
Cel: przegl¹d badañ oraz wskazanie najlepszych rozwi¹zañ, a tak¿e przygoto-
wanie rekomendacji dotycz¹cych zapobiegania zamierzonym i niezamierzonym
wypadkom oraz urazom zwi¹zanym z alkoholem � w tym równie¿ takim, które
wi¹¿¹ siê z przemoc¹ domow¹.

Polska, jako partner stowarzyszony projektu, uczestniczy w realizacji wszyst-
kich wy¿ej wymienionych pakietów przez:

● wspieranie instytucji odpowiedzialnych za realizacjê zadañ zaplanowanych
w poszczególnych pakietach i dostarczanie odpowiednich informacji,

● upowszechnianie w kraju baz danych i opracowañ przygotowanych w ra-
mach projektu.

Informacje o projekcie �Wzmacnianie kompetencji� znajduj¹ siê na stronie
http://www.ias.org.uk/buildingcapacity/scope/aims.html
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