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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011: STAV DROGOVÉ PROBLEMATIKY V EVROPĚ  

Agentura EU pro drogy představuje nejnovější statistiky, trendy a analýzy  

(10.10.2011, LISABON) Agentura EU pro drogy (EMCDDA) představí své každoroční hodnocení drogové 
problematiky v Evropě ve své Výroční zprávě za rok 2011, která bude zveřejněna dne 15. listopadu 
v Lisabonu. Tato zpráva, která je stěžejní publikací agentury, poskytuje nejnovější údaje a komentáře týkající 
se situace v oblasti drog ve všech 27 členských státech EU, Chorvatsku, Turecku a Norsku. Zabývá se 
klíčovými úkoly a představuje některé slibné postupy, které se v současnosti používají při řešení problémů 
spojených s drogami. Evropské údaje jsou pokud možno zasazeny do celosvětového kontextu. 

o Datum zveřejnění: úterý 15. listopadu 2011 
o Čas: 10:00 západoevropského času (Lisabon) (11:00 středoevropského času) 
o Místo: Konferenční centrum, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabon 
 

Výroční zpráva je součástí komplexního informačního balíčku, který bude dne 15. listopadu zpřístupněn  
on-line na adrese – www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Výroční zpráva – ke stažení ve 22 jazycích (v 21 jazycích EU a v norštině) 
 
Vybraná témata – poskytují podrobné přehledy nákladů spojených s léčbou drogové závislosti a způsobů 
jejího financování, pokynů k poskytování péče a přehledy úmrtnosti, kterou lze připsat užívání drog 
 
Statistický věstník – obsahuje statistické tabulky a grafy  
 
Přehledy jednotlivých zemí – poskytují stručné shrnutí trendů a typických znaků drogové problematiky 
v jednotlivých zemích 
 
Národní zprávy zemí zapojených do sítě Reitox – podrobně popisují drogovou problematiku v jednotlivých 
zemích (v angličtině) 
 
Podklady pro sdělovací prostředky – tiskové zprávy ke stažení ve 22 jazycích 
 
Soubory Mp3 – obsahují komentář ředitele k letošním zjištěním  
 
Rozhovory: V den zveřejnění budou k dispozici vědečtí pracovníci agentury EMCDDA, kteří budou odpovídat 
na dotazy novinářů: Tel. (351) 211 21 02 00. Na otázky týkající se konkrétních zemí budou odpovídat           
kontaktní osoby v jednotlivých národních monitorovacích střediscích sítě Reitox                                             
(kontaktní údaje viz www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report). 
 
Odebírejte zprávy prostřednictvím RSS: www.emcdda.europa.eu/rss  
 
Sledujte novinky prostřednictvím služby Twitter a Facebook:  
http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 


