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Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) jest głównym ośrodkiem
informacyjnym o narkotykach w Unii Europejskiej (UE). Centrum, utworzone w 1993 roku, z siedzibą 
w Lizbonie, zajmuje się dostarczaniem UE i jej Państwom Członkowskim obiektywnych, rzetelnych 
i porównywalnych informacji o narkotykach i narkomanii. Jest to jedna ze zdecentralizowanych agencji UE.

Udokumentowane informacje o narkotykach są jednym z najważniejszych narzędzi, jakie mamy obecnie
do dyspozycji w walce z tym globalnym problemem. Przez udostępnianie tego rodzaju informacji
w ramach UE EMCDDA pomaga decydentom, naukowcom i specjalistom w tej dziedzinie
w zrozumieniu natury problemu i podjęciu odpowiednich działań.

Głównym elementem działań Centrum są starania mające na celu zwiększenie porównywalności
informacji o narkotykach w Europie oraz wypracowanie metod i narzędzi koniecznych do osiągnięcia
tego celu. W rezultacie dotychczasowych działań kraje mogą obecnie stwierdzić, jak wypadają na tle
innych krajów europejskich oraz przeanalizować swoje wspólne problemy i cele. 

Kluczową cechą zjawiska, jakim są narkotyki, jest jego zmienność, dynamiczna natura. Dlatego
głównym zadaniem EMCDDA jest śledzenie jego rozwoju. W ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia
(1993–2003) Centrum zaobserwowało zmiany zarówno w naturze problemu, jak i w działaniach
i polityce państw. Centrum dostrzegło nie tylko znaczne różnice w tym okresie, ale także potrzebę
szybkiego wprowadzenia wspólnych schematów i kierunków działania. 

Dostarczanie szczegółowych i aktualnych informacji o tym stale zmieniającym się zjawisku stanowi
podstawowy element działań agencji w programie pracy na lata 2004–2006. Mimo iż udało się już
dużo osiągnąć, wciąż pozostaje wiele do zrobienia, aby usprawnić instrumenty monitorowania
i wypracować prawdziwie „wspólny język”, którym można by się posłużyć do opisu tego europejskiego
i ogólnoświatowego zjawiska.

Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii 



Główne zadania

Zadania statutowe EMCDDA obejmują cztery
główne obszary działań:

• gromadzenie i analizę istniejących danych; 

• ulepszanie metod porównywania danych; 

• rozpowszechnianie danych i informacji; oraz 

• współpracę z instytucjami UE,
międzynarodowymi partnerami i krajami
spoza UE. 

Informacje zebrane, przeanalizowane
i rozpowszechniane przez EMCDDA dotyczą
głównie: 

• popytu i zmniejszania popytu na narkotyki;

• polityki i strategii poszczególnych państw
i UE;

• współpracy międzynarodowej i geopolityki
podaży;

• kontroli handlu narkotykami, substancjami
psychotropowymi i prekursorami; oraz

• konsekwencji problemu narkotyków dla
krajów producentów, odbiorców i krajów
tranzytowych.
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Organa statutowe

Głównym organem decyzyjnym EMCDDA jest
zarząd, składający się z: jednego przedstawiciela
każdego Państwa Członkowskiego UE, dwóch
przedstawicieli Komisji Europejskiej, dwóch osób
wysoko wykwalifikowanych w dziedzinie
narkotyków, desygnowanych przez Parlament
Europejski, oraz kilku obserwatorów, m.in.
z Norwegii i organizacji międzynarodowych.

To zgromadzenie przedstawicieli poszczególnych
państw gwarantuje, iż interesy obywateli wszystkich
krajów UE są w pełni zabezpieczone w procesie
podejmowania decyzji przez EMCDDA. Jego
przewodniczący i zastępca przewodniczącego
wybierani są na okres trzech lat.

Integralność naukową EMCDDA zapewnia Komitet
Naukowy, który służy formalną radą i wsparciem
we wszelkich sprawach naukowych przekazanych
mu przez dyrektora lub zarząd. Jego
przewodniczący i zastępca przewodniczącego
wybierani są na okres trzech lat. 
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Zespoły robocze

Praca EMCDDA skupia się wokół czterech
głównych zespołów roboczych, zajmujących się:

• monitorowaniem i analizą sytuacji
narkotykowej; 

• monitorowaniem i analizą działań
związanych z tą sytuacją; 

• monitorowaniem i oceną nowych narkotyków
syntetycznych; oraz

• monitorowaniem i analizą polityki oraz
strategii w poszczególnych krajach i w UE,
a także ich wpływu na sytuację narkotykową. 

Działania w tych obszarach są wspierane bądź
promowane przez następujące programy
pomocnicze:

• koordynację sieci Reitox (Europejska Siec
Informacji o Narkotykech i Narkomanii); 

• komunikację i rozpowszechnianie informacji;

• informatykę; oraz

• wsparcie techniczne.

Program pracy na lata 2004–2006  

Program pracy EMCDDA na lata 2004–2006
został ustalony w obliczu zmian politycznych
związanych z rozszerzeniem UE, nową strategią
wspólnotową oraz planem walki z narkotykami. 

Główne działania w ramach tego trzyletniego
programu obejmują:

• monitorowanie i analizę danych oraz
polepszenie ich jakości;

• wykrywanie i syntezę nowych kierunków
rozwoju; oraz

• podejmowanie naukowych i tematycznych
analiz zgodnie z pojawiającymi się
tendencjami i kierunkami polityki.

Głównym celem programu jest utworzenie
wszechstronnego systemu przechowywania
i wyszukiwania ilościowych i jakościowych danych
o problemie narkotyków. System ten, uważany za
zbiór wiarygodnych i porównywalnych informacji
o narkotykach i narkomanii w rozszerzonej UE,
zaprojektowano w celu kumulowania wiedzy na
temat problemu narkotyków.

Pełny tekst programu pracy jest dostępny pod
adresem http://www.emcdda.eu.int



6

Zrozumienie skali i natury problemu narkotyków jest warunkiem koniecznym efektywnej polityki
i skutecznego działania. Dlatego monitorowanie i analiza sytuacji narkotykowej w UE stanowi główny
obszar działania EMCDDA. 

Gromadzenie wiarygodnych, porównywalnych i aktualnych informacji o używaniu narkotyków i jego
konsekwencjach jest wyzwaniem zarówno metodologicznym, jak i praktycznym. Dlatego EMCDDA współpracuje
z krajowymi ekspertami w celu stworzenia infrastruktury i narzędzi technicznych koniecznych do zbierania
informacji w poszczególnych krajach w ujednolicony sposób. Instrumenty takie dają krajom „wspólny język”, 
za pomocą którego można interpretować i porównywać naturę ich wspólnego problemu. Pomagają one również
decydentom z całej UE rozpoznawać podstawowe problemy, podejmować działania i oceniać wyniki ich pracy. 

Priorytety programu pracy na lata 2004–2006 obejmują: polepszenie jakości danych poprzez kluczowe
wskaźniki, konsolidację strategii gromadzenia danych, pełne wykorzystanie potencjału analitycznego
zebranych informacji przez EMCDDA i jego partnerów.

Kluczowe wskaźniki 

Podstawowym elementem systemu informacji EMCDDA jest pięć zasadniczych zharmonizowanych wskaźników
epidemiologicznych: standardowe narzędzia do zbierania i tworzenia sprawozdań zawierających
porównywalne dane o problemie narkotyków.

Są to następujące wskaźniki: 

• stopień rozpowszechnienia i wzorce używania narkotyków wśród całej populacji;

• stopień rozpowszechnienia i wzorce problemowego używania narkotyków; 

• choroby zakaźne związane z narkotykami;

• zgony związane z narkotykami i umieralność wśród narkomanów; oraz

• zgłaszalność do leczenia z powodu problemu narkotyków.

Dzięki powyższym wskaźnikom agencja jest w stanie lepiej zrozumieć problem narkotyków w Europie oraz
zebrać wiarygodną dokumentację konieczną do efektywnego podejmowania decyzji. 

Sytuacja narkotykowa
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Rozwój bazy wiedzy 

EMCDDA rozwija swoją bazę wiedzy przez rozwój
strategii zbierania danych w nowych obszarach
interesujących z perspektywy polityki wobec
narkotyków i narkomanii. W niektórych z tych
obszarów dostępność danych jest już dość
znaczna, a w niektórych zmienia się w zależności
od stopnia zaawansowania prac nad projektem.

Obszary te obejmują:

• przestępstwa związane z narkotykami;

• rynki narkotykowe i dostępność rnarkotyków;

• młodzież i jej podatność;

• wykluczenie społeczne związane
z narkotykami; oraz

• wzorce używania i nowe trendy.

Agencja zajmuje się również analizą raportów
naukowych poruszających tę tematykę w celu
uzupełnienia i kontekstualizacji swoich danych. 

Analiza, ocena i prognoza

Zapewnienie bazy dokumentacji dla szybkich,
metodologicznie wiarygodnych i odpowiadających
polityce analiz sytuacji narkotykowej stanowi
podstawowy cel zbierania danych. Aby upewnić
się, że uzyskane wyniki mają jak największą
wartość, EMCDDA przeprowadza dokładne
analizy w celu pełniejszego zrozumienia
kluczowych obszarów polityki wobec narkotyków
i narkomanii.

Analizy obejmują:

• pojawianie się nowych tendencji w używaniu
narkotyków i ich skutki;

• skalę używania narkotyków i poziom
związanych z nimi problemów;

• związek między wzorcami używania a ich
skutkami;

• czynniki ryzyka i czynniki chroniące, czynniki
indywidualne i społeczne, kwestie rynkowe
i ekonomiczne; oraz

• metody epidemiologiczne przydatne dla
głębszego zrozumienia efektów interwencji
oraz inne czynniki związane z sytuacją
narkotykową.
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Wiedza na temat interwencji odnoszących skutek w określonych sytuacjach narkotykowych jest
niezbędna do tworzenia przez decydentów właściwych strategii działania. Monitorowanie i analiza
działań związanych z problemem narkotyków stanowi naczelne zadanie EMCDDA.

Jednym z głównych zadań agencji jest zapewnienie dostępu do szybkiej, udokumentowanej informacji
o możliwościach działania w dziedzinie ochrony zdrowia, edukacji, spraw społecznych i wymiaru
sprawiedliwości. Centrum pomaga również wykorzystywać wyniki badań i promować wiedzę naukową
o sposobach działania jako podstawę do podejmowania decyzji w ramach polityki i w praktyce. 

Priorytety programu pracy na lata 2004–2006 obejmują: analizę tendencji i nowych kierunków rozwoju,
sposobów działania, dalszy rozwój technik przetwarzania informacji oraz dostarczanie przykładów
najlepszych praktyk i narzędzi zarządzania jakością.

Kluczowe zadania

EMCDDA monitoruje i analizuje dostępność i jakość działań w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii,
leczenia, powrotu do życia w społeczeństwie i minimalizacji szkód. Zajmuje się także udzielaniem porad
prawnych osobom biorącym narkotyki. 

W szczególności zajmuje się monitorowaniem przedsięwzięć, które:

• zapobiegają inicjacji narkotykowej dzieci i młodzieży;

• zapobiegają przejściu od fazy eksperymentowania do regularnego używania;

• zapobiegają i ograniczają utratę zdrowia i zgony związane z narkotykami;

• zajmują się przestępcami biorącymi narkotyki w więzieniach i poza nimi;

• pomagają w wyjściu z regularnego używania narkotyków i narkomanii;

• integrują społecznie regularnych użytkowników narkotyków; oraz 

• zapobiegają praniu brudnych pieniędzy i przerzutowi prekursorów.

Działania
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Narzędzia i instrumenty informacji 

Programy pracy EMCDDA zwracają szczególną
uwagę na promowanie najlepszych praktyk i ocenę
w zakresie problemu narkotyków. 

Najskuteczniejszym narzędziem Centrum służącym
do gromadzenia danych o najlepszych praktykach
jest System Wymiany Danych o Działaniach na
rzecz Ograniczania Popytu na Narkotyki
(Exchange on Drug Demand Reduction Action —
EDDRA). Ten wielojęzyczny system informacji 
on-line udostępnia szczegóły na temat szerokiej
gamy ewaluowanych programów zapobiegania,
leczenia i redukcji szkód w UE, jednocześnie
promując wymianę fachowej wiedzy. 

Oceną serwisu zajmuje się Bank Instrumentów
Ewaluacyjnych agencji (Evaluation Instruments
Bank — EIB). To wielojęzyczne archiwum
dokumentów on-line zawiera standardowe metody i
narzędzia stosowane przez użytkowników do
oceny swoich programów.

Agencja publikuje ponadto drukowane
i internetowe wytyczne pomocne przy promowaniu
systematycznego planowania, monitorowania
i oceny projektów. 

Analiza, najlepsze praktyki i jakość

EMCDDA analizuje i interpretuje szeroką gamę
możliwości działania w obszarze narkotyków
w celu pomocy decydentom i profesjonalistom
w skuteczniejszym radzeniu sobie z tym problemem. 

Agencja rozpowszechnia informacje o najlepszych
praktykach i przykładach zapewnienia jakości,
które udało się osiągnąć dzięki starannemu
planowaniu, systematycznemu wprowadzaniu,
właściwemu monitorowaniu i ocenie oraz
odpowiedniej wiedzy naukowej. 

Poprzez te działania agencja pragnie wnieść wkład
w efektywną i korzystną dla wszystkich stron
europejską wymianę wiedzy, rozszerzyć informacje
o możliwościach pozytywnego działania oraz
zapewnić pomoc w optymalnym stosowaniu
zasobów i umiejętności.



Wczesne ostrzeganie 

System wczesnego ostrzegania dla nowych
narkotyków syntetycznych stanowi pierwszą fazę
wdrożenia wspólnego działania. 

Gdy tylko nowy narkotyk syntetyczny zostaje
wykryty na rynku europejskim, dane o jego
produkcji, handlu i używaniu przesyłane są przez
Państwo Członkowskie UE do Europejskiego Urzędu
Polisji (Europol) oraz do EMCDDA poprzez
jednostki krajowe Europolu i krajowe punkty
monitoringu Reitox.

Dane te są następnie podawane do wiadomości
Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji
ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA)
z siedzibą w Londynie. 

Ostatecznie tworzone jest wspólne sprawozdanie
EMCDDA i Europolu, które zostaje przedstawione
Radzie UE. Na jego podstawie może zostać
podjęta decyzja o rozpoczęciu procedury oceny
ryzyka.
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Monitorowanie 

Nowe narkotyki syntetyczne mogą stanowić
poważne zagrożenie bezpieczeństwa i ryzyko
utraty zdrowia, szczególnie dla młodych ludzi.
EMCDDA odgrywa ważną rolę w wykrywaniu
i ocenie tych środków w Unii Europejskiej na
warunkach wspólnego działania przyjętego przez
Radę Unii Europejskiej w 1997 roku (1).

Wspólne działanie dotyczące „wymiany informacji,
oceny ryzyka oraz kontroli nowych narkotyków
syntetycznych”:

• tworzy „system wczesnego ostrzegania”
w celu rozpoznawania nowych narkotyków
syntetycznych, gdy tylko pojawią się one
w którymś z Państw Członkowskich UE;

• obejmuje mechanizm oceny ryzyka utraty
zdrowia i ryzyka społecznego; oraz

• wprowadza proces decyzyjny, dzięki któremu
produkty te mogą być pod kontrolą we
wszystkich Państwach Członkowskich UE.
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Ocena ryzyka 

Czynności oceny ryzyka są przeprowadzane na
wniosek co najmniej jednego z Państw
Członkowskich UE lub Komisji Europejskiej.

Komitet Naukowy EMCDDA — uzupełniony
o dodatkowych biegłych nominowanych przez
Państwa Członkowskie UE, Europol i EMEA —
dokonuje oceny możliwego ryzyka nowo
zidentyfikowanego narkotyku syntetycznego
i skutków poddania go kontroli. 

W kolejnej fazie sprawozdanie z oceny ryzyka
zawierające streszczenie wyników zostaje
przedstawione do rozpatrzenia Radzie UE oraz
Komisji Europejskiej.

Narkotyki syntetyczne, które przeszły przez
procedurę oceny ryzyka, to m.in.: MBDB, 4-MTA,
GHB, ketamina, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7
i TMA-2.

Podejmowanie decyzji

Na podstawie sprawozdań z oceny ryzyka
i z inicjatywy Komisji Europejskiej lub Państwa
Członkowskiego Rada UE może jednogłośnie
podjąć decyzję o poddaniu kontroli leku
syntetycznego i wprowadzeniu sankcji karnych we
wszystkich Państwach Członkowskich UE. 

O ile wspólne działanie stwarza w UE elastyczny
mechanizm szybkiego reagowania w przypadku
nowych leków syntetycznych, nie ogranicza ono
wprowadzania własnych środków kontroli przez
poszczególne Państwa Członkowskie, jeżeli
uważają to one to za stosowne w momencie
wykrycia nowej substancji.

Wspólne działanie odnosi się do nowych
narkotyków syntetycznych, które nie są wymienione
w załącznikach do Konwencji ONZ o substancjach
psychotropowych z 1971 r.

(1) W wyniku zewnętrznej oceny Komisja Europejska
przygotowała projekt uchwały w celu zwiększenia zakresu
i efektywności tego mechanizmu. 
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Od lat EMCDDA pełni rolę pomostu między nauką, praktyką a polityką. Monitorowanie i analiza
polityki i strategii w poszczególnych krajach i w UE oraz ich wpływu na sytuację narkotykową stanowią
zatem główne elementy jej pracy. 

W tej dziedzinie agencja monitoruje prawne, instytucjonalne i finansowe aspekty przeciwdziałania problemowi
narkotyków na poziomie krajowym i UE. Ponadto informuje decydentów poprzez badania i analizy
o sprawach będących priorytetowym przedmiotem ich zainteresowania. 

Priorytety programu pracy na lata 2004–2006 obejmują: rozwój narzędzi monitorowania polityki
narkotykowej, udoskonalenie analiz prawnych i analiz polityki oraz wniesienie wkładu w ocenę strategii
i planów działania UE dotyczących narkotyków.

Działania legislacyjne dotyczące narkotyków 

EMCDDA gromadzi kluczowe dane opisowe o działaniach legislacyjnych dotyczących narkotyków
w poszczególnych krajach i w UE. Niezastąpionym narzędziem służącym do monitorowania i analizy tych
danych na poziomie krajowym i UE jest należąca do agencji Europejska Prawna Baza Danych o Problemie
Narkotyków (European Legal Database on Drugs — ELDD). 

Baza — umieszczona na stronie internetowej EMCDDA — zapewnia wolny dostęp do informacji o legislacji
dotyczącej narkotyków w UE, Norwegii i krajach kandydujących, m.in. do oryginalnych dokumentów
prawnych oraz opisów stanu prawnego i ostatnich tendencji w poszczególnych krajach. 

Ponadto przedstawione są w niej bardziej szczegółowe badania porównawcze prawa narkotykowego
dotyczące wybranych zagadnień naukowych i zagadnień polityki wobec narkotyków. 

Pol i tyka i  s t rategie w poszczególnych krajach i  w UE
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Strategie i plany działania

Krajowe strategie narkotykowe i plany działania
oraz krajowe mechanizmy koordynacji uważa się
za coraz ważniejsze w przeciwdziałaniu
problemowi narkotyków. Są one ściśle
monitorowane przez EMCDDA, która przygotowuje
badania porównawcze: celów, metod koordynacji,
oceny, informacji narkotykowej oraz wdrożenia
polityki. 

EMCDDA pomaga również w monitorowaniu
europejskich strategii narkotykowych i planów
działania oraz ich postępu poprzez wsparcie
techniczne Komisji Europejskiej w tworzeniu
wytycznych do oceny. 

Agencja wniosła swój wkład w proces oceny przez
wprowadzenie punktu odniesienia informacji lub
„ogólnego spojrzenia” (snapshot), dającego
pogląd na sytuację narkotykową i politykę
regulacyjną w momencie rozpoczęcia danego
planu działania. Można to porównać do
podobnego spojrzenia w momencie kończenia
planu, umożliwiającego śledzenie tendencji
i kierunków rozwoju. 

Analizy polityki 

Informacje i analiza to elementy konieczne do tego,
aby strategie i polityka wobec narkotyków odniosły
sukces. Dlatego EMCDDA dąży do kontekstualizacji
i interpretacji zaobserwowanych tendencji
i kierunków rozwoju poprzez analizy polityki. 

Obejmują one szeroką gamę zagadnień, takich jak:
tematyczne aspekty prawa narkotykowego,
wydatkowanie środków publicznych, strategie
narkotykowe i mechanizmy koordynacji oraz
instrumenty UE dotyczące narkotyków.  

Dzięki tym analizom EMCDDA posiada aktualne
sprawozdania i porównania sytuacji w różnych
krajach, które wnoszą swój wkład w procesy oceny
i podejmowania decyzji. 
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EMCDDA nie mogłaby działać równie sprawnie bez europejskiej sieci informacji o narkotykach
i narkomanii Reitox. Ten rozwinięty mechanizm gromadzi i wymienia informacje o narkotykach w Europie.
Tworzą go punkty monitoringu specjalizujące się w dziedzinie narkotyków w Państwach Członkowskich
UE, Norwegii, krajach kandydujących i w Komisji Europejskiej. Reitox stanowi fundament pracy Centrum.

EMCDDA i Państwa Członkowskie wspierają — poprzez przedstawicielstwo w zarządzie i Komitecie
Naukowym — działania Reitox i są odpowiedzialne za utrzymanie jakości produktów i wyników pracy sieci.

Priorytety programu pracy na lata 2004–2006 obejmują: konsolidację i poprawę jakości danych i procesów
tworzenia sprawozdań oraz przyspieszenie tworzenia możliwości rozwojowych w rozszerzonej UE.

Punkty monitoringu

Krajowe punkty monitoringu sieci Reitox składają się na pomost informacyjny między EMCDDA i Państwami
Członkowskimi, i jako takie odgrywają podwójną rolę. Z jednej strony, podlegając rządowi danego kraju,
są autoryzowane na poziomie narodowym do dostarczania Agencji informacji na temat narkotyków. Z drugiej
strony, są one „ambasadorami” EMCDDA reprezentującymi i promującymi sieć Reitox w swoim kraju.

Tak jak EMCDDA polega na punktach monitoringu jako źródłach informacji i fachowej wiedzy, tak i one
czerpią dane i know-how z sieci swoich własnych krajowych jednostek monitorowania problemu narkotyków.

Rei tox
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Wyniki pracy i sprawozdania

Punkty monitoringu składają EMCDDA regularne
statystyki, informacje jakościowe i roczne
sprawozdania krajowe o głównych tendencjach
i kierunkach rozwoju w danym kraju do celów
analizy na poziomie UE. Zajmują się one także
rozpowszechnianiem informacji o narkotykach na
poziomie krajowym.

Procesy tworzenia sprawozdań i struktury sieci
Reitox w coraz większym stopniu umożliwiają
punktom monitoringu przesyłanie informacji ze
swoich krajów drogą elektroniczną do systemu
EMCDDA przechowywania i wyszukiwania danych.

Jakość informacji zapewniona jest w znacznym
stopniu dzięki wspólnie ustalonym wytycznym
i narzędziom zbierania danych. EMCDDA ocenia
jakość wszystkich danych otrzymanych z sieci
i omawia wyniki indywidualnie z każdym z punktów
ogniskowych.

Tworzenie możliwości rozwoju

Poziom wiedzy eksperckiej w niektórych
dziedzinach związanych z narkotykami może się
znacznie różnić w zależności od kraju.
Dlatego działania mające na celu tworzenie
możliwości rozwojowych, takie jak szkolenia czy
wymiany, stanowią integralną część programów
sieci Reitox. Umożliwiają one przekazywanie
wiedzy punktów bardziej doświadczonych w danej
dziedzinie swoim mniej doświadczonym partnerom.
Eksperci z punktów monitoringu specjalizujących
się w danej dziedzinie także tworzą koncepcje
nowych wskaźników, zestawów danych i nowych
obszarów pracy.

Zarządzanie siecią

Jako koordynator sieci, EMCDDA organizuje
regularne spotkania szefów punktów ogniskowych
w celu przygotowania planów na przyszłość,
wymiany poglądów i przedyskutowania stopnia
rozwoju w poszczególnych obszarach. Codzienna
komunikacja między EMCDDA a punktami
ogniskowymi odbywa się za pomocą ekstranetu
Reitox — strony internetowej z ograniczonym
dostępem, służącej do wymiany informacji
i dokumentacji między partnerami sieci. 



Publikacje

Program publikacji EMCDDA jest jednym
z głównych sposobów rozpowszechniania wyników
pracy i osiągnięć Centrum. Drukowane publikacje
wydawane są w postaci rocznych raportów
o zjawisku narkomanii i specjalnych naukowych
i tematycznych wydawnictw podzielonych na cztery
różne grupy. Bardziej skondensowane informacje
są udostępnianie w biuletynie ukazującym się co
dwa miesiące oraz poprzez spotkania. Program ma
na celu osiągnięcie równowagi i wzajemnego
uzupełniania się publikacji drukowanych
i dokumentów on-line. 

Dostęp on-line

Strona internetowa EMCDDA
http://www.emcdda.eu.int udostępnia wszystkie
informacje wychodzące z agencji. Jej celem jest
szybkie rozpowszechnianie za pomocą najnowszej
technologii informacji o narkotykach i narkomanii
wśród wszystkich odbiorców. Do najważniejszych
publikacji internetowych Centrum można zaliczyć:
obszerne raporty roczne, publikacje i materiały
prasowe do pobrania ze strony internetowej, bazy
danych związane z narkotykami, subskrypcje,
prezentacje programów pracy EMCDDA oraz linki
do organizacji partnerskich na całym świecie. 
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Wysokiej jakości serwis informacyjny

EMCDDA stara się dostarczać UE i Państwom
Członkowskim wysokiej jakości informacji
o narkotykach i narkomanii w Europie. Komunikacja
i rozpowszechnianie stanowią zatem fundamentalny
element jej działalności.

Informacje wychodzące z Centrum są dostosowane
do potrzeb różnych odbiorców, takich jak: 

• decydenci i ich doradcy; 

• praktycy i fachowcy zajmujący się problemem
narkotyków; oraz 

• naukowcy prowadzący badania w kwestiach
narkotyków. 

Informacje są również udostępniane publicznie oraz
przekazywane mediom. 

W coraz większym stopniu Centrum dociera do
obywateli europejskich w ich własnych językach
przez publikacje wielojęzyczne. 

Wszystkie produkty powstają zgodnie
z wizerunkiem instytucji.
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Współpraca z mediami

Promocja EMCDDA jako europejskiego punktu
informacji narkotykowej oraz udostępnianie
wysokiej jakości informacji dziennikarzom to dwa
główne cele programu współpracy Centrum
z mediami, który obejmuje: budowanie dobrych
stosunków z dziennikarzami, udostępnianie
informacji przyjaznych dla mediów oraz
monitorowanie prasy. Sekcja strony internetowej
EMCDDA News and media services oferuje
dziennikarzom szybki dostęp do najnowszych
wiadomości i produktów. 

Marketing

Działania marketingowe EMCDDA skupialą się
wokół trzech aspektów: dialogu z odbiorcaml,
działaniami związanymi z promocją oraz
dystrybucją. Współpraca z grupaml odbiorców,
poprzez badania rynku, pomaga w dostosowanlu
produktów do ich potrzeb. Szeroka gama kanałów
promocyjnych takich, jak broszury, uruchamianle
nowych produktów czy public relations skutecznie
promują wyniki pracy, a odpowlednio sklerowana
dystrybucla zapewnia, że właśolwy produkt szybko
i jak najmniejszym kosztem trafia do właśclwego
odbiorcy.

Wydarzenia

EMCDDA organizuje konferencje na wysokim
szczeblu, poruszające tematy będące przedmiotem
zainteresowania polityków, a także związane
z programami pracy EMCDDA. Wydarzenia takie
są nieocenionym sposobem wymiany poglądów
i wiedzy eksperckiej agencji z głównymi osobami
zajmującymi się problemem narkotyków oraz
promocji Centrum jako wiodącej instytucji
w zbieraniu i analizie danych.

Współpraca z instytucjami 
krajowymi i UE 

Zaspokajanie potrzeb informacyjnych władz
krajowych i UE, w szczególności decydentów i ich
doradców, stanowi jedno z głównych zadań
EMCDDA. Centrum wspiera ich procesy decyzyjne
aktywnie i pasywnie przez odpowiednio
dopasowane spotkania i serwisy.
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Informatyka i  wsparcie techniczne

Informatyka

Grupa IT odpowiada za: rozwój i utrzymanie infrastruktury informatycznej EMCDDA, wsparcie informatyczne
projektów oraz zarządzanie serwisami i bazami danych on-line.

Wsparcie techniczne

Pracownicy wsparcia technicznego są odpowiedzialni za: zasoby ludzkie i materialne, zarządzanie finansami
i księgowość, planowanie i ocenę oraz dokumentację i archiwa. 

Grupa zajmująca się dokumentacją prowadzi Centrum Dokumentacji i Informacji EMCDDA — specjalną
bibliotekę publiczną udostępniającą obszerny zbiór informacji o narkotykach. Dostępny jest także elektroniczny
serwis informacyjny dostosowany dzięki nowoczesnym technologiom do potrzeb pracowników EMCDDA
i zewnętrznych użytkowników. Daje on dostęp do katalogów bibliotecznych, zewnętrznych baz danych
o narkotykach i czasopism on-line.

Pracownicy i  budżet

W momencie rozpoczęcia realizacji programu pracy na lata 2004–2006 EMCDDA zatrudniało 80
pracowników z całej UE. Pracownikami kieruje dyrektor, rekomendowany na stanowisko przez Komisję
Europejską, a powoływany przez zarząd na pięcioletnią, odnawialną kadencję. 

EMCDDA jest finansowane z budżetu UE. Budżet EMCDDA uchwalany jest przez zarząd Centrum. 
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