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Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) je osrednja referenčna točka
za pridobivanje informacij o drogah v Evropski Uniji (EU). Naloga EMCDDA, ustanovljenega leta 1993
s sedežem v Lizboni, je EU in državam članicam zagotavljati objektivne, zanesljive in primerljive
informacije na področju drog in zasvojenosti. Je ena od decentraliziranih agencij EU.

Eno najpomembnejših orodij, ki jih imamo na voljo za reševanje tega globalnega izziva, so na dokazih
temelječe informacije. Z zagotavljanjem tovrstnih informacij znotraj EU EMCDDA pomaga oblikovalcem
politike, raziskovalcem in strokovnjakom s področja drog razumeti naravo problema in oblikovati
primerne ukrepe.

Osnovni nalogi EMCDDA sta prizadevanje za izboljšanje primerljivosti podatkov o drogah v Evropi ter
izoblikovanje metod in instrumentov, potrebnih za dosego tega cilja. Na osnovi do zdaj zbranih
podatkov lahko posamezne države preverijo, v kolikšni meri so na področju drog primerljive z drugimi
evropskimi državami in v kolikšni meri imajo skupne cilje in probleme. 

Ključna značilnost pojava drog je njegova spremenljiva dinamična narava, zato je sledenje novim
smerem razvoja ena osrednjih nalog EMCDDA. V prvih 10 letih obstoja (1993–2003) je EMCDDA
beležil spremembe tako v naravi problema drog kot tudi v odzivih držav in njihovih politikah. 
Hkrati s ključnimi spremembami v tem obdobju se je EMCDDA soočil tudi s pojavom skupnih vzorcev in
trendov.

Zagotavljanje točne in posodobljene slike tega nenehno spreminjajočega se področja je temeljna
dejavnost EMCDDA, ki je opredeljena v programu dela za obdobje 2004–2006. Čeprav je EMCDDA
že precej dosegel, pa bo treba še veliko narediti za izpopolnitev nadzornih instrumentov in razvoj
»skupnega jezika«, s katerim bi opisali ta evropski in globalni pojav.

Evropski center za spremljanje  
drog in zasvojenosti z drogami



Ključne naloge

Ustanovitev in poslanstvo EMCDDA opredeljujejo
štiri ključne naloge:

• zbiranje in analiziranje obstoječih podatkov,

• izboljševanje metod primerjanja podatkov,

• razširjanje podatkov in informacij in

• sodelovanje z institucijami EU, mednarodnimi
partnerji in državami nečlanicami EU.

Informacije, ki jih EMCDDA zbira, analizira in
razširja, se nanašajo predvsem na:

• povpraševanje in zmanjševanje
povpraševanja po drogah,

• nacionalne strategije in strategije EU ter
njihove politike,

• mednarodno sodelovanje in geopolitiko
ponudbe,

• nadzor nad trgovanjem z drogami,
psihotropnimi snovmi in predhodnimi
sestavinami in

• posledice, ki jih ima pojav drog na države
proizvajalke, države potrošnice in tranzitne
države.
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Organi in telesa EMCDDA 

Glavni organ EMCDDA, ki oblikuje in sprejema
odločitve, je Upravni odbor, ki ga sestavljajo
predstavnik vsake države članice EU, dva
predstavnika Evropske komisije, dve visoko
usposobljeni osebi s področja drog, 
ki ju imenuje Evropski parlament, in številni
opazovalci, vključno iz Norveške in mednarodnih
organizacij.

Ta skupina državnih predstavnikov jamči,
da so pri odločanju v EMCDDA polno zastopani 
interesi državljanov EU. Predsednik in
podpredsednik Upravnega odbora sta izvoljena za
tri leta.

Znanstveno neoporečnost EMCDDA ščiti Znanstveni
odbor, ki nudi nasvete in pomoč pri vseh strokovnih
vprašanjih, ki mu jih zastavita direktor ali Upravni
odbor. Predsednik in podpredsednik Znanstvenega
odbora sta izvoljena za tri leta.
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Delovne skupine

Delo EMCDDA je organizirano v okviru štirih
osrednjih programskih skupin, ki se ukvarjajo s:

• spremljanjem in analizo stanja na področju
drog, 

• spremljanjem in analizo ukrepov na področju
drog, 

• spremljanjem in ocenjevanjem novih sintetičnih 
drog in

• spremljanjem in analizo nacionalnih strategij
in strategij EU ter njihovih politik in učinkov na
stanje na področju drog. 

Dejavnosti na teh področjih podpirajo ali
pospešujejo naslednji pomožni programi:

• koordinacija Reitox (Evropske informacijske
mreže za droge in zasvojenost z drogami),

• obveščanje in razširjanje informacij,

• informacijska tehnologija in

• podporne storitve.

Program dela za obdobje 2004–2006 

Delovni program EMCDDA za obdobje
2004–2006 je bil izoblikovan v času političnih
inovacij in sprememb, do katerih prihaja s širitvijo
EU in ki jih zaznamujeta nova strategija ter nov
akcijski načrt EU na področju drog. 

Ključne aktivnosti triletnega programa so:

• spremljanje in analiza podatkov ter
izboljševanje njihove kakovosti,

• odkrivanje in sinteza novih razvojnih smeri in

• izvajanje znanstvenih in tematskih analiz 
v skladu s pojavljajočimi se trendi in interesi
politike.

Poglavitni cilj programa je postavitev celovitega
sistema za shranjevanje in obnavljanje kvantitativnih
in kvalitativnih podatkov o drogah. V sistemu naj bi
se zbiralo vse obsežnejše znanje o problemu drog, 
s čimer naj bi se okrepila zbirka zanesljivih in
primerljivih podatkov o drogah v razširjeni EU.

Celotno besedilo delovnega programa je na voljo
na spletnem naslovu: http://www.emcdda.eu.int
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Razumevanje obsega in vrste problemov na področju drog je bistveno za učinkovito oblikovanje 
politike in ukrepov. Spremljanje in analiza stanja na področju drog v EU sta zato prvenstveni dejavnosti
EMCDDA. 

Zbiranje zanesljivih, primerljivih in najnovejših informacij o uporabi drog in posledicah uporabe je zahtevno tako
metodološko kot praktično. EMCDDA v sodelovanju s strokovnjaki na nacionalni ravni razvija infrastrukturo in
tehnične pripomočke, ki jih države nujno potrebujejo za zbiranje podatkov na enoten način. Takšni instrumenti
nudijo državam »skupen jezik«, ki jim omogoča tolmačenje in primerjavo skupne problematike. Poleg tega
oblikovalcem politike znotraj EU pomaga pri ugotavljanju poglavitnih problemov, sprejemanju ukrepov in pri
ocenjevanju učinkov njihovega dela.

Med prednostne naloge delovnega programa za obdobje 2004–2006 spadajo: izboljševanje kakovosti
podatkov s pomočjo ključnih kazalcev, utrjevanje strategij zbiranja podatkov in izkoriščanje analitičnega
potenciala informacij, ki jih zbira EMCDDA skupaj s svojimi partnerji.

Ključni kazalci 

Jedro informacijskega sistema EMCDDA je pet usklajenih epidemioloških kazalcev: standardnih orodij za
zbiranje in sporočanje primerljivih podatkov o drogah. 

Ti vključujejo: 

• razširjenost in vzorce uporabe drog v splošni populaciji,

• razširjenost in vzorce problematične uporabe drog, 

• nalezljive bolezni, povezane z uporabo drog, 

• smrti, povezane z uporabo drog, in umrljivost uživalcev drog in

• povpraševanje po zdravljenju zaradi težav z drogami.

S temi ključnimi kazalci Center izboljšuje in širi razumevanje problema drog v Evropi ter oblikuje zanesljivo
podlago, ki je potrebna za učinkovito odločanje. 

S tanje na področju drog 
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Širitev podatkovne zbirke 

Center širi svojo podatkovno zbirko z razvojem
strategij zbiranja podatkov na novih področjih, ki jih
obravnava oziroma zajema politika na področju
drog. Na nekaterih od teh področij je na voljo že
zelo veliko podatkov, na drugih pa njihova količina
niha in je odvisna od razvojne faze projekta.

Zajeta so naslednja področja: 

• kriminal, povezan z drogami,

• trg drog in njihova razpoložljivost, 

• mladostniki in ranljivost,

• socialna izključenost zaradi drog in 

• vzorci uporabe in novi trendi glede drog.

Da bi dopolnili zbirko in podatke postavili v širši
kontekst, Center pregleduje tudi poročila o
znanstvenih raziskavah.

Analiza, ocene in napovedi

Med glavne razloge za zbiranje podatkov spada
zagotavljanje podatkovne baze za časovno
ustrezne, metodološko zanesljive in za politiko
pomembne analize razmer na področju drog.
EMCDDA izvaja poglobljene analize, ki dajejo nov
vpogled v ključna področja politike, in s tem
zagotavlja, da so njegove ugotovitve in podatki
maksimalno izkoriščeni. 

Analize vključujejo:

• pojavljajoče se nove trende pri uživanju drog,
njihove učinke in posledice, 

• obseg uporabe drog in stopnjo s tem
povezanih problemov,

• razmerje med vzorci uporabe drog in
njihovimi posledicami,

• dejavnike tveganja in zaščite, individualne in
socialne dejavnike, tržne in gospodarske
vidike in

• epidemiološke metode za boljše razumevanje
učinkov intervencij in drugih dejavnikov stanja 
na področju drog.
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Informacija o tem, kateri posegi bodo v posameznih situacijah v zvezi z drogami učinkoviti, 
je za oblikovanje uspešnih strategij ključnega pomena. Spremljanje in analiza ukrepov na področju
problematike drog sta zato bistveni nalogi EMCDDA.

Eden poglavitnih izzivov Centra je omogočiti dostop do periodično ustreznih in na dokazih temelječih podatkov
o možnih ukrepih na zdravstvenem, izobraževalnem, socialnem in kazenskopravnem področju. Center pomaga
tudi, da raziskave in znanstvena spoznanja služijo kot osnova pri odločanju v politiki in praksi. 

Med prednostne naloge delovnega programa za obdobje 2004–2006 spadajo: analiza trendov in novih
razvojnih smernic na področju ukrepov, razvoj bolj strukturiranih tehnik za obdelavo informacij in ponujanje
primerov dobre prakse kot tudi primerov orodij za obvladovanje kakovosti.

Ključna vprašanja

EMCDDA spremlja in analizira razpoložljivost, dostopnost in kakovost ukrepov na področjih preprečevanja,
zdravljenja, socialne rehabilitacije in zmanjševanja škodljivih posledic zaradi drog. Med njegove dejavnosti
spada tudi pokrivanje vprašanj, ki se porajajo uživalcem drog v kazenskopravnih zadevah. 

Še posebej se posveča ukrepom, ki:

• preprečujejo otrokom in mladim začetek uživanja drog,

• preprečujejo prehod od eksperimentalnega k problematičnemu uživanju drog,

• preprečujejo in zmanjšujejo z uživanjem drog povezana poslabšanje zdravja in smrtnost,

• pomagajo prestopnikom, uživalcem drog, v zaporu in na prostosti,

• obravnavajo problematično rabo drog in zasvojenost,

• pripomorejo k socialni integraciji problematičnih uživalcev drog in 

• preprečujejo pranje denarja in preusmerjanje predhodnih sestavin.

Ukrepi
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Pridobivanje informacij 

Delovni programi Centra posvečajo posebno
pozornost podpori dobrih praks in ukrepom glede
problematike drog. 

Najbolj specifičen pripomoček EMCDDA za
zbiranje podatkov o najboljših praksah je Program
izmenjave podatkov o ukrepih za zmanjševanje
povpraševanja po drogah (Exchange on Drug
Demand Reduction Action — EDDRA). To je
večjezični informacijski sistem, ki je na voljo na
spletu in ponuja široko paleto ovrednotenih
programov preprečevanja, zdravljenja in
zmanjševanja škode v EU, hkrati pa spodbuja
izmenjavo strokovnih znanj in izkušenj. 

Vrednotenje storitev zagotavlja Banka vrednotenja
instrumentov (Evaluation Instruments Bank — EIB). 
V tem večjezičnem elektronskem arhivu dokumentov 
so shranjene standardizirane metode in pripomočki, 
ki jih zainteresirani uporabniki uporabljajo pri
ocenjevanju programov.

Center objavlja tudi smernice tako v tiskani kot v
elektronski obliki in s tem pomaga pri sistematičnem
načrtovanju projektov, njihovem spremljanju in
vrednotenju. 

Analiza, dobre prakse in kakovost

Center analizira in pojasnjuje širok obseg možnih
ukrepov na področju drog, z namenom usmerjati
oblikovalce politike in strokovnjake pri vprašanju,
kako se učinkoviteje soočiti s problemom. 

Poleg tega Center tudi razširja informacije o dobrih
praksah in zagotavlja kvaliteto, ki je rezultat
skrbnega načrtovanja, sistematičnega uvajanja,
primernega spremljanja in vrednotenja ter dobrega
znanstvenega znanja/vedenja.

S temi aktivnostmi želi Center: prispevati 
k produktivni in vzajemno koristni evropski izmenjavi
znanj; povečati količino informacij o možnih
pozitivnih ukrepih; zagotavljati usmerjenost 
v optimalno uporabo virov, sposobnosti in znanj.



Zgodnje opozarjanje 

Sistem zgodnjega opozarjanja na področju novih
sintetičnih drog je prva faza uvajanja skupnega
ukrepa. 

V primeru, da na evropskem trgu odkrijejo novo 
sintetično drogo, države članice pošljejo podatke 
o njeni proizvodnji, trgovanju in uporabi
Evropskemu policijskemu uradu (Europol) in
EMCDDA, in sicer prek nacionalne enote Europola
in kontaktne osebe omrežja Reitox v posamezni
državi. 

Ti podatki se nato pošljejo v vednost Evropski
komisiji in Evropski agenciji za vrednotenje zdravil
(EMEA), ki ima svoj sedež v Londonu. 

Na koncu se izdela skupno poročilo EMCDDA in
Europola, ki ga nato predstavijo Svetu EU, na
podlagi tega pa je mogoče sprejeti odločitev o
začetku postopka za oceno tveganja.
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Spremljanje novih sintetičnih drog

Nove sintetične droge lahko pomenijo veliko 
zdravstveno tveganje in probleme glede varnosti, 
zlasti med mladostniki. EMCDDA ima ključno vlogo
pri odkrivanju in ocenjevanju teh drog v Evropski
uniji, in sicer na podlagi skupnega ukrepa, ki ga je
Svet Evropske unije sprejel leta 1997 (1).

Skupni ukrep o »izmenjavi podatkov, 
oceni tveganja in nadzoru novih sintetičnih drog«: 

• uvaja »sistem zgodnjega opozarjanja« 
z namenom identifikacije novih sintetičnih drog
takoj, ko se pojavijo v kateri od držav članic
EU,

• uvaja mehanizme ocenjevanja zdravstvenih in
socialnih tveganj teh drog in

• opredeljuje postopek odločanja, po katerem
je mogoče te produkte podvreči nadzoru 
v vseh državah članicah EU.
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Ocena tveganja 

Aktivnosti za oceno tveganja se izvajajo na zahtevo 
vsaj ene države članice EU ali Evropske komisije.

Znanstveni odbor EMCDDA — ob pomoči dodatnih
strokovnjakov, ki jih imenujejo države članice EU,
Evropska komisija, Europol in EMEA — oceni možna
tveganja na novo odkrite sintetične droge in možne
učinke, ki bi jih imel nadzor nad to drogo. 

Poročilo o oceni tveganja, ki povzema glavne
ugotovitve, je predstavljeno Svetu EU in Evropski
komisiji v premislek pred načrtovanjem naslednje
faze. 

Med sintetičnimi drogami, za katere so bili izvedeni
postopki ocene tveganja, so tudi MBDB, 4-MTA,
GHB, ketamin, PMMA, 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 in
TMA-2.

Odločanje

Na podlagi poročil o oceni tveganja in na pobudo
Evropske komisije ali države članice lahko Svet EU
soglasno sprejme odločitev, da se za novo
sintetično drogo uporabijo nadzorni mehanizmi in
kazni v vseh državah članicah EU. 

Medtem ko skupni ukrep EU nudi prilagodljiv in
učinkovit mehanizem za ukrepanje glede novih
sintetičnih drog, pa posameznim državam članicam
ne preprečuje uvedbe nacionalnih nadzornih
ukrepov, za katere bi po odkritju nove sintetične
snovi menile, da so primerni.

Ta skupni ukrep se nanaša na nove sintetične droge, 
ki trenutno niso navedene v nobenem seznamu iz
Konvencije Združenih narodov o psihotropnih
substancah iz leta 1971.

(1) Neposredno po zunanjem ovrednotenju je Evropska komisija
pripravila zakonsko pobudo za okrepitev obsega in
učinkovitosti tega mehanizma. 
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Z leti se je EMCDDA izoblikoval v most med stroko, prakso in politiko. Spremljanje in analiza strategij 
in politik na nacionalni ravni in na ravni EU ter njihovega vplivanja na področju drog sta zato temeljna
vidika njegovega dela. 

Na tem področju Center pregleduje obstoječe pravne, institucionalne in finančne okvire na nacionalni ravni in
na ravni EU. Poleg tega v obliki povzetkov študij in analiz oblikovalcem politike poroča o bistvenih zadevah. 

Med prednostne naloge delovnega programa za obdobje 2004–2006 spadajo: razvoj instrumentov za
spremljanje politike drog, izboljševanje pravnih analiz in analiz politik ter prispevanje k vrednotenju strategij EU
in akcijskih načrtov na področju drog.

Zakonodaja s področja drog

EMCDDA zbira glavne opisne podatke o nacionalnih zakonodajah in zakonodaji EU. V okviru Centra deluje
Evropska pravna podatkovna baza o drogah (European Legal Database on Drugs — ELDD), ki je nujen
pripomoček za spremljanje in analizo teh podatkov na nacionalni ravni in na ravni EU. 

Ta prosto dostopen javni arhiv, ki se nahaja na spletnih straneh EMCDDA, nudi najnovejše informacije o
zakonodaji na področju drog v EU, na Norveškem in v državah kandidatkah. Med drugim omogoča dostop do
originalnih pravnih tekstov in do predstavitve pravne ureditve posameznih držav ter najnovejših trendov. 

Na teh straneh so predstavljene tudi podrobnejše primerjalne študije zakonov o drogah, ki se nanašajo na
specifična področja znanstvenega pomena in politike. 

Nacionalne strategije in strategije EU ter nj ihove poli t ike
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Strategije in akcijski načrti

Nacionalne strategije in akcijski načrti kot tudi
nacionalni mehanizmi koordinacije imajo v boju
proti drogam vse večji pomen. Center jih pozorno
spremlja in pripravlja primerjalne študije o: ciljih,
koordinaciji, vrednotenju, informacijah o drogah in
izvajanju politik. 

Center poleg tega pomaga tudi pri spremljanju
evropskih strategij na področju drog in akcijskih
načrtov ter njihovega izvajanja, in sicer tako, 
da Evropski komisiji nudi pomembno tehnično
pomoč pri razvijanju okvirov vrednotenja. 

Eden od poglavitnih prispevkov k temu procesu
vrednotenja je ta, da Center priskrbi osnovne
informacije ali »posnetek opažanj« (snapshot), 
ki ponuja pregled stanja na področju drog in
ukrepov politike ob uvedbi določenega akcijskega
načrta. Začetno situacijo je mogoče primerjati 
s končno ob zaključku načrta, kar omogoča
sledenje trendom in razvojnim značilnostim.

Študije politik

Informacije in analize so bistvene za uspeh strategij 
in politik glede drog. Zato si EMCDDA prizadeva
opazovane trende in razvojne značilnosti postaviti 
v širši okvir in jih razložiti z analitičnimi študijami
politik. 

Te pokrivajo širok spekter tem, vključno z: bistvenimi
vidiki zakonodaje o drogah, javnimi izdatki,
strategijami na področju drog in usklajevalnimi
mehanizmi ter instrumenti, ki jih EU uporablja na
področju reševanja problematike drog. 

S temi študijami EMCDDA ponuja posodobljen
pregled in meddržavne primerjave vprašanj glede
politik na področju drog, da bi ugodno vplival na
vrednotenje in sprejemanje odločitev. 
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EMCDDA ne bi bil popoln brez omrežja Reitox, Evropskega informacijskega omrežja za droge in
zasvojenosti z drogami. Ta visoko razvit mehanizem zbira in izmenjuje informacije o drogah v Evropi in
združuje za področje drog specializirane kontaktne točke v državah članicah EU, na Norveškem, 
v državah kandidatkah in pri Evropski komisiji. Reitox je hrbtenica delovanja Centra.

EMCDDA in države članice – prek zastopanja v Upravnem in Znanstvenem odboru — usmerjajo delo omrežja
Reitox in odgovarjajo za zagotavljanje kakovostnega dela in rezultatov omrežja. 

Med prednostne naloge delovnega programa za obdobje 2004–2006 spadajo: utrjevanje in izboljševanje
kakovosti podatkov in procesov poročanja v omrežju Reitox ter podpora usposabljanju v razširjeni EU.

Kontaktne točke

Nacionalne kontaktne točke Reitox so glavni informacijski vmesnik med EMCDDA in državami članicami ter
imajo tako dvojno vlogo. Po eni strani so v pristojnosti posameznih držav in predstavljajo državni organ, 
ki Centru sporoča informacije o drogah, po drugi strani pa so pod vodstvom Centra nekakšni »ambasadorji«, 
ki zastopajo in promovirajo omrežje Reitox doma.

Tako kot se EMCDDA opira na kontaktne točke kot vire informacij ter strokovnih znanj in izkušenj, pa imajo
kontaktne točke pri pridobivanju podatkov in znanja ter izkušenj oporo v nacionalnih mrežah, ki jih tvorijo
različne enote za spremljanje področja drog. 

Rei tox
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Rezultati in poročanje

Kontaktne točke pošiljajo EMCDDA za analizo na
ravni EU redne statistične podatke, kvalitativne
informacije in letna nacionalna poročila o glavnih
trendih na področju drog in razvojnih značilnosti 
v svoji državi. Poleg tega pa v svoji državi tudi
razširjajo informacije o drogah v Evropi.

Procesi in strukture poročanja omrežja Reitox
kontaktnim točkam v vse večji meri omogočajo
elektronski vnos nacionalnih podatkov v sistem
podatkov EMCDDA za shranjevanje in obnavljanje.

Kakovost informacij je v veliki meri zagotovljena 
z uporabo sporazumno določenih smernic in orodij
za zbiranje podatkov. EMCDDA ocenjuje kakovost
vseh podatkov, ki jih prejema od omrežja, in
rezultate obravnava posamezno s kontaktnimi
točkami.

Usposabljanje

Med posameznimi državami so glede strokovnega
znanja in izkušenj na določenih področjih drog
lahko velike razlike. Zato so del programov omrežja
Reitox tudi programi usposabljanja in strokovne
izmenjave. Tako imajo kontaktne točke, ki so manj
usposobljene na določenem področju, možnost
pridobiti strokovna znanja od bolj izkušenih
partnerjev. Tiste delovne skupine kontaktnih točk, 
ki so na določenem področju spretnejše, se tudi
ukvarjajo z zasnovo novih kazalcev, ključnih
usmeritev za pridobivanje podatkov in novih
delovnih področij.

Upravljanje omrežja

EMCDDA, ki opravlja nalogo koordinatorja
omrežja Reitox, organizira redne sestanke vodij
kontaktnih točk za nadaljnje načrtovanje, izmenjavo
stališč in obravnavanje vsebinskih vprašanj razvoja.
Vsakodnevno komuniciranje med EMCDDA in
kontaktnimi točkami poteka prek Reitox-ovega
ekstraneta; spletne strani z omejenim dostopom, 
ki je namenjena izmenjavi informacij in dokumentov
med partnerji omrežja Reitox. 



Publikacije

Program publikacij Centra je eden od glavnih
instrumentov za razširjanje njegovih ugotovitev in
dosežkov. Tiskane publikacije izdaja v obliki letnih
poročil o pojavu drog in specializiranih znanstvenih
in tematskih izdaj, ki jih delimo na štiri glavne
sklope. Glasilo, ki izhaja vsaka dva meseca, ter
razna poročila dajejo bolj strnjene informacije.
Eden od ciljev Centra je doseči ravnovesje in
dopolnjevanje med natisnjenimi izdelki in tistimi 
v elektronski obliki. 

Aktivnosti na spletu

Spletna stran EMCDDA na naslovu
http://www.emcdda.eu.int je vstopna točka do vseh
informacij, ki jih pripravlja Center. Cilj spletne strani
je z uporabo najnovejših tehnologij vsem ciljnim
skupinam EMCDDA hitro posredovati informacije o
drogah. Med ključne značilnosti spletnih aktivnosti
Centra spadajo: dostop do letnih poročil 
v elektronski obliki, publikacije in gradivo za tisk, 
ki jih uporabniki lahko prenesejo s spleta,
podatkovne baze s področja drog, naročniške
storitve, predstavitve delovnih programov EMCDDA
in povezave na partnerske organizacije po vsem
svetu. 
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Visoka kakovost informiranja

EMCDDA si prizadeva za to, da bi EU in državam
članicam dajal zelo kakovostne informacije 
s področja drog in zasvojenosti z drogami v Evropi.
Obveščanje in razširjanje informacij sta zato 
v središču njegovega delovanja.

Informacije, ki jih pripravlja Center, so oblikovane
glede na potrebe različnih ciljnih skupin, med katere
spadajo tudi: 

• oblikovalci politike in njihovi svetovalci, 

• ljudje, ki se poklicno ukvarjajo z drogami, 
in strokovnjaki na področju drog in 

• raziskovalci, ki opravljajo delo na področju
drog. 

Center daje informacije tudi medijem in javnosti. 

Vse bolj pa Center državljane Evrope informira tudi
v njihovem jeziku, kajti velik del rezultatov objavlja
v več jezikih. 

Vsi izdelki so oblikovani v skladu z jasno in
prepoznavno podobo.
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Odnosi z mediji

Uveljavitev EMCDDA kot evropske referenčne točke
za informacije o drogah in opravljanje visoko
kakovostnih storitev informiranja za novinarje — 
to sta dve temeljni načeli medijskega programa
EMCDDA. Te dejavnosti vključujejo: vzpostavitev
korektnih odnosov z novinarji, zagotavljanje
uporabnih informacij medijem in spremljanje 
tiska. Sklop Novice in storitve za medije 
(News and media services) na spletni strani
EMCDDA novinarjem ponuja takojšen dostop do
najnovejših novic, sporočil in drugih prispevkov.

Trženje 

Dejavnosti trženja EMCDDA potekajo na tri načine: 
v obliki dialoga s strankami, promocijskih aktivnosti
in distribucije. Interakcija s ciljnimi skupinami prek
tržnih raziskav je Centru v pomoč pri oblikovanju
izdelkov po potrebah uporabnikov. Rezultate dela
posreduje javnosti po različnih kanalih — tako prek
brošur, z uvajanjem novih izdelkov kot tudi prek
odnosov z javnostmi. Ciljno usmerjeno razširjanje
rezultatov dela zagotavlja, da pravi izdelek doseže
ciljno publiko hitro in stroškovno učinkovito. 

Dogodki

EMCDDA organizira konference na visoki ravni o
temah, ki so predmet javne/politične razprave ali
lastnih delovnih programov. Taki dogodki so za
Center neprecenljiva priložnost za izmenjavo mnenj
ter strokovnih znanj in izkušenj z glavnimi
predstavniki na področju preučevanja drog in za
samopromocijo kot centra, ki si prizadeva za
odličnost.

V službi nacionalnih organov 
in organov EU

Primarna naloga EMCDDA je zadovoljevanje
potreb po informiranju državnih organov in organov
EU, zlasti oblikovalcev politike in njihovih
svetovalcev. Center to nalogo izvršuje proaktivno in
reaktivno z obvestili in ostalimi storitvami.
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Informaci jska tehnologi ja in podporne s tor i tve

Informacijska tehnologija

Naloge skupine IT so: razvoj in vzdrževanje informacijske infrastrukture EMCDDA, svetovanje na področju
informacijske tehnologije pri projektih in upravljanje spletnih storitev ter podatkovnih baz.

Podporne storitve

Skupina za podporne storitve je zadolžena za: človeške in materialne vire, finančno vodenje in računovodstvo,
načrtovanje in vrednotenje ter dokumentiranje in arhiviranje. 

Službo za dokumentacijo vodi Dokumentacijski in informacijski center EMCDDA. Specializirana knjižnica, 
ki je odprta za javnost, ima obsežno zbirko publikacij o drogah. Na voljo je tudi elektronski dostop do
podatkov, ki služi tako potrebam zaposlenih v EMCDDA kot zunanjim uporabnikom. Na ta način je omogočen
dostop do katalogov knjižnice, zunanjih podatkovnih baz o drogah in periodike v elektronski obliki.

Zaposleni  in proračun

Ob uvedbi delovnega programa za obdobje 2004–2006 je bilo v EMCDDA zaposlenih približno 
80 sodelavcev iz različnih držav EU. Zaposlene vodi izvršni direktor, ki ga predlaga Evropska komisija in ga
imenuje Upravni odbor za mandat petih let, ki ga je mogoče podaljšati.

EMCDDA prejema finančna sredstva iz splošnega proračuna EU. Proračun Centra sprejme njegov Upravni
odbor. 



Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami, 2004
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