


uzaleznionym lekarzom pozbawio-
nvm dochodórł,'

Podsumowując, można powiedzieć,
ze w kwestii działania systemu po-

mocy uzaleznionym lekarzom jest jesz-

cze duż,o do zrobienia, ale rviele udało
się juŻ opracować i wdrożyć' Koniecz-
nym rwdaje się kształcenie lekarzy
w zakresię wiedz-v o uzależnieniach na

wszystkich poziomach nauczania (stu-

dent, stazvsta, lekarz, specjalista) i takie
kształtowanie ich przekonań, aby potra-
fili pomóc rł. dotarciu na leczenie uza-
leżnionemu koledze. Konieczne jest

przeszkolenie pracodawców, ab-v potra-

fili stosować proste procedury które po-
mogą uzależnionemu pracorł,nikowi po-
radzić sobie z problemem. Potrzebnych
jest więcej osób w samorządach lekar-
skich, które będą pomagać uzależnio-
nym lekarzom. N,Iożę warto zastanowić
się, co my, jako środowisko profesjonal-
nie pomagające osobom uzaleznionym'
mozemy w ramach rozwiązań syste-

mowych zrobić w kwestii skuteczniej-
szej pomocy uzaleznionym lekarzom
(oprócz pomocy stricte terapeutycznej)'
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KaŻde uzaleŻnienie kosztuje _ utrata

kontroli, całkowita koncentracja na

czynnościach nałogowych, wzrost tole-
rancji zaburz.ają normalne funkcjonowa-
nie nałogowca, ograniczając jego zdolno-
ści wlwiązyłvania się z podstawowych
ró1 _ np. zarobkowania.Przezjakiś czas

osobom uzależnionym udaje się funk-
cjonować, najczęściej na czyjś koszt _ ro-

dziny, przyjaciół. To cragiczny paradoks
wszystkich nałogów _ uzależniony po-
grąŻa się w suej chorobie i ro przy nie-
świadomym,,wsparciu'' rych, którzy
chcąc w dobrej wierze pomóc (np. chro-
niąc przed konsekwencjami), sami wpa-
dają w pułapkę współuzależnienia.

otrzymałem niedawno list, autorka
zgodziła się na opublikowanie frag-

mentów:
('..) ojciec apadł a spiralę łredytoaq,

strasznq, ale a1daaał pieniqdze nie na
rzeny niezbędne, jań niełtóruy, Ąpu łre-
dyt na mieszłanie. Był, pod łoniec życia
uzależniony od allońolu, ale m1ś/ę, że

aydatoanie pienĘdzy, tryło nż rodzajem

uzależnienia, nie aiem, Pan jest psytńo-

logi.em. Hazardu nałogoao nie upraaiał,

Ąlło pztem myślał maginnie, że jał a1gra
a totolotła, to spłaci długi, na to też szĄ]

duże sum1.

W łażdym razie, po Jego śmierci, znala-
złam stos tałiclt pisanyc/t modlila, z ma-

gicznym liczeniem słóa i liter Ąl wyszĄ nu-

mery totolotła, poza ąm, że lryĄ to sxczere

modltnry do matłi. ltrie aiedziałam, że aż
tał z tego po?oodu cierpi, Był dobrym czło-

aiełiem' łtóry miał bardzo ciężłie ż1cie

i nie aytrzymał. (...)

Uzoleżnienio o zodłużenie
Problemy finansowe są jednym z klu-
czowych obszarów szkód wynikających
z Zachowań nałogowych1 i wtórnym
wydaje się dylemat, co było pierwsze,

długi czy ttzaleŻnięnię - oba problemy

napędzając się wzajemnie, zaczynają
żyć własnym życiem ,,błędnego koła''.
Czy problem zldłużenia pojawia się

więc w terapi| uzależnień _ śmiem wąt-
pić.Przyczyn tej dziwnej sytuacji pew-
nie jest rł'iele' na kilka postaram się
zwrócić uwagę.

Po pierwsze, sposób widzenia pro-
blemu. Jest tak wiele podobieństw
w irracjonalnej i destruktl'r'vnej logice
zachowań nałogorł,ców i osób zadłużo-
nych' że dość często' nie tylko wśr;id
dziennikarzy, spotkać można pogląd,
iż mamy do czynienia z kolejną formą
uzależnienia _ np. ,,od brania kredy-
tów''. I nie jest łatwo z nim polemizo-
wać, wszak w obu problemach mamy
do czynienia z podobnymi zjawiskami:
. nieprawdopodobnie silną, trudną do

odparcia presją, przymuSem _ wIęcZ

obsesją koncentrującą myśli, uczu-
cia i zachowania na ,,jednym" ...;

. utlatą kontroli nad kluczowymi
aspektami życia, w którym wszystko
Zostaje podporządkowane jednemu,
w dodatku nieosiągalnemu celowi
_ znalezieniu rozr,łiązania nieroz-
wiązywalnego problemu. 'Ib samo

sedno klasycznego treningu bez-
radnościŻ' Pozbawia on nałogowca
nie tylko koniecznej dla poradzenia
sobie w trudnej sytuacji kreatl'wno-
ści. elastyczności _ nisZCZy energię.
zdolność do konsekwentnego dzia-
łania i w końcu w totalnej bezrad-
ności zabiera resztki nadziei;

. priorytetem Staje się ulga - choćby
chwilowa' nawet Za cenę nowych
problemórv, rosnących kosztów. Za-
chowanie staje się schematyczne ,

kompulsyvne _ nałogowcy i dłuż-
nicy działają jak źIe Zaprogramo-

wane' bezmyślne automaty. Dość
częStym sposobem na chwilę spo-

koju są działaniaucieczkowe lub róz-
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norodne formy poznawczej obrony
przed konfront'acją z rzeczlwistością
oraz wierzycielami - nie bez po-
wodu o uzalęŻnieniach mówi się, że
są ',chorobą zakłamania'' a dłużnicy

,,mistrzami manipulacji" ;

obie kategorie problemów (u'zależ-
nienia i zadłlżenie) mają więcej cech
wspólnych, moŻna je traktować jako
zjawiska o charakterze pierwotnym -
samoistnym. W pe\Ą nym momencie

Zaczynają żyć własnym Źyciem. Nie
są już tylko skutkiem ubocznym, czy
konsekwencją innych kłopotów. Są
problemem postępującym _ ,,błędne
koło uzależnienia'' _ ,,spirala zadłlŻę-
nia''' o obu problemach moŹna mówić,
Że stanowią realne zagroŻenie życia _
nikt nie policzył uzaleŻnionych samo-
bójców (w szczególności alkoholików,
narkomanów, hazardzistów)' ze sta_

cystyk policyjnych wynika, Że w 2012

roku w Polsce z liczby 14a6 rłryjaśnio-
nych zgonów samobójczych aŻ 532
mialo przyczyny ekonomiczne.

Jest jednak jedna kluczowa cecha
ńŻniąca obie kategorie problemów -
tlzależnielia, w szczególności od sub-
stancji psychoaktywnych i hazardu,
traktowane są jako choroby niezawi-
nione, o charakterze chronicznym -
niewyleczalne. Z najpowaŻniejszego
zadłlŻenia należy próbować wyjść' po-
zbywając się stopniou.o nie tylko kło-
potów finansowych, ale także wszyst-
kich konsekwencji wyuczonej bezrad-
ności dłużniczej. O ile dla nałogowca
jedyną bezpieczną alternatywą jest
całkowite powstrzymanie się - absty-
nencja, a dalej systemaryczne budo-
wanie trzeźwego życia, o ryle zadłu_
żeni muszą radykalnie zmienić priory-
tety _ pruez zmianę sty\u życia' Z całą
pewnością \Ąrymaga to ogromnej pracy.
trudnej do samodzielnego wykonania.

Paradoksalnie nałogowcy są chyba
w zdecydowanie lepszej sytuacji - rze-
telna wiedza o mechanizmach uzaleŻ-
nień pozwoliła na stworzenie efek-
t1'wnych form terapii' Dziś w każdej
polskiei gminie znajdzie się podsta-
wową bezpłatną pomoc fachową, dys-
ponujemy rozbudowaną siecią profe-
sjonalnych placówek terapeurycznych.
Trzeź;wiejący uzalężnieni korzystają
z nieocenionego wsparcia wspólnoty
Anonimowych Alkoholików (w Polsce
funkcjonuje ponad 2.300 grup ) oraz
innych dynamicznie rozwijających się
wspólnot realizujących program',12
Kroków'' np. Anonimowych Narkoma-
nów, Hazar dzistów, itd.

W świadomości społecznej uza\eŻnie-
nie zyskało status prawdziwej choroby,
w miejsce potępienia pojawiło się prze-
konanie, że można i warto leczyć nało-
gowcóq nawet Za cenę sporych kosz-
tów finansowych ponoszonych ptzez sa-
morządy czy NFZ. Słabnie stopniowo
powszechny kiedyś wstyd3 i opór przed
leczeniem wydłużający czynny okres
Życia w nałogu, skutkujący kumulacją
szkód. Dziś coraz skuteczniej działa-
jący system interwencji i morywowania
do podjęcia terapii radykalnie zmienia
sytuację. Efekry widać gołym okiem _
rośnie liczba rrzależnionych wcześniej
rozpoczyna1ących terapię i trzeźlvienie,
z pozyr).v/nymi rokowaniami powrotu
do normalnego życia.

Na szczęście dłużnicy najczęściej nie
są chorzy _ nie wymagają więc leczenia.
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Jakiej pornocy potrzebują? I tu do-
tykamy drugiego moim zdaniem klu-
czowego problemu. Dopracowaliśmy
się wyrafinowanej terapii uzaleŻnień

- pracujemv na relacji, uczuciach, roz-
brajamy mechanizmy choroby, pro-
f'esjonaliści dysponują szeroką gamą

technik, strategii terapeutycznl,ch.
Pracujemy w obszarze subiektyrł,nego
doświadczania siebie i świata klienta,
a tu problemy finansowe, z'adłuŻe-

nie _ to brutalna rzeczywistość ekono-
mii, prawa, a przede wszystkim prozy
życia codziennego' Jako terapeut'i nie
czujemy się kompetentni w ich podej-
mowaniu' rvięc ich nie dostrzegamy
lub pomijam1'. Bo tak naprawdę ciągle
większość, nawet fachowców, uwaza,
Że jedynvm lekarsrwem. rozwiązaniem
problemu osób zadłuŻonych są kolejne
pieniądze na spłatę istniejących dłu-
góq a terapeuci przecieŻ nimi nie dys-
ponują. Jakiej więc pomocv potrzebują
osoby zadłużone i ich bliscyi

Po pierwsze' Życz|iwej, ale stanow-
czej konfrontacji z rzeczywistością'

Nieocenioną rolę odgrywa otoczenie
dłużnika, jego najbliżsi, którzy najczę-
ściej z autentvcznej troski, chęci wspar-
cia, uniknięcia kłopotliwej sytuacji
brną we,,współzadłużenie'' kolejnymi
pożyczkami, ukrYwaniem faktycznej
skali proble mu i pocie szaniem.

Choć nie Zawsze to łatrł,e' zdecy-
dowanie skuteczniej działa asertywna
odmowy i propozycja wspólnego po-

szukania rzeczYrł.istego rozwiązania.
Zacząć najlepiej od ustalenia skali pro'
blemów, z której narł,et zadłużony cZę-

stokroć nie zdaje sobie sprawy. Bilans
''winien _ ma'' zawsze powinno robić
się na piśmie, w głowie wszystko bywa

względne, a liczby i faktv tracą ostrość'
Dobrym sposobem jest skonfronto-

wanie dłużnika z różnvmi, nie tvlko
finansov,-vmi, szkodami wynikającymi
z zadłużenia _ pomocny moŻę okazaó
Się test ,, 15 Pytań'' , autorstwa człon-
ków z Wspólnoty Dłużników Anoni-
mowyc1ra' Wszęlkimi sposobami warto
więc dłużnika |LęCZowo, bez zbędnych
emocji. konfrontou'ać z faktami _ ofę-

rując współpracę' np. w \vyplaco\Ąla-

niu warunkó\Ąr ugody z lvierzycielami'
Im wcześniej dłużnil< ZoIientuje Się,

iż wpadł 1a' ',błędne 
koło zadłużenia'',

tym łatwiej mu będzie przerwać spiralę
kolejnvch problemórłł

Po drugie, pomocy w oPraco-
waniu i konsekwentnej realizacji

planu zmiany.
Tak jak niew-vpłacalno$( 1yp|yaln nęgą-

q'rvnie na wszvstkie kluczowe sfery Ą,-
cia, tak plan zmian doryczyć musi wielu
obszarór,v funkcjonowania dłużnika.

Zaczyna się najczęściej od systema-
tycznego i rzetelnego planowania wy-
datkóu', zmiany pritlrytetów, wprowa-
dzania dyscypliny budzetowej, poszu-

kiv,ania nowych Źródeł dochodórv' w1,-

zbywania się zbędnego majątku'
\łymuszona tym zmiana powoduje

często dolegliwe konsekwencje dla
stylu życia całej rodziny dłuŹnika. Dla-
tego działania naprawcze i restruktu_
ryzacyjne ZawsLe porvinny być rvy-

pracow)'.Wane wspólnie i możliwie jak
najszybciej po zaistnieniu kryzysu fi-
nansów domowYch. Plan mrrsi być
konkretny i realny do wykonania - je-

dynym lekarstrł.em na wyuczoną bez-
radność dłuŻniczą jest sukces - na-

wer drobny. odbudorłujący poczucie
sprawst\va' dający realną nadzieję na

pomyślne perspektyw1' i sens podej-
mowanych wysiłków i wyrzeczeń.

lsrornym elementem zmian jest po-

rządkowanie re|acji z v'ierzycielami
i tymi fizycznymi (bliscy znajomi' któ-
rych się np. unilrało) i tymi urzędowymi,
którzy tracąc cierpliwość, wszczęLi juŻ

formalne procedury
Pierwszym krokiem jest uczciwe po-

informowanie o sytuacji oraz odpowie-
dzialne składanie deklaracji _ uniki
oraz składanie obietnic bez pokrycia
tylko potęgują kryzys wiarygodności
dłuŻnika'

Zakres dalszych zmian moŻe być bar-

dzo zróŻnicowany zaleŻnie od indywi-
dualnej sytuacji osoby zadłużonej. Do_

tyczyć powinien wsz1,stkich t1'ch dzie-
dzin, w których konsekwencje zmian
będą odczuwalne i mogą powodować

zniechęcenie i zaniechanie działania.

Dotyczyć to moze spraw każdej rangi

- od zmiany sytuacji rodzinnej, zawo-

dorvej, socjalnej, mieszkaniowej, przez
zrnianę narłryków żywieniowych, do-

tyczących życia towarzyskiego, czasu

wolnego, itd. Życie z długami jeSt moż-

liwe, ale Zaws7ę będzie już inaczej lł'v-
glądalo niż to na kred1t bez pokryciai'

Dobry plan to jedno, konsekwentna
realizacja to zupełnie inna kwestia.

Większość osób przeżylvających kryzys
finansowy poza ludzkim, życzliwym
i partnerskim wsparciem nie potrze-

birje jakiegoś szczególnego traktowa-
nia. Łatwiej wskazać, czego naleŻ.v zde-
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cydorvanie unikać, niŻ tworzyć listę za-

leceń _ rodzaj ',instrrrkcji obsługi dłrrż-

nika''. Z całą per.vnością przeciv'wska-
Zane są nadmierne nawet empatYczne
Współczucie, litor'vanie się, chronienie,
rł spicrrnie granit'zące z wyręezaniem'
Nie dzilłrią reŻ działania przet'irł ne _

oskarżanie, obrł,inianie, krvtykorł'anie'
rł'zbudzanie poczucia rł'iny i wstydu
_ u ludzi doros[; ch zagr'lŻają poCZu-

ciu r.r4asnej \Ąrartości, którego rł,ażnym
elemęntem jest samoocena swej sytu-

acji finansowej, bo dłużnik to przecieŻ

synonim bankmta. Agresywna kon-
frontacja wzmacnia skłonności lcięcz-
kowe, bierność, w najlepszym razie
uruchamia w odpowiedzi agresję lub
postawy roszczeniowe.

Po trzecie, zindl'widualizowanego
wspomagania, a nie terapii.

Są osoby zadłltŻone wymagające
szczególnego traktorł.ania. Do grupy
tej naleŻą z pewnością ci, których nie-
wvpłacalność jest bezpośrednią konse-
kwencją patologii rv innych sferach np.

zab vzeń psychicznych, uzależnień o d

alkoholu czy hazardu. W takich przv-

padkach pierwszoplanowym działa-
niem powinna być specjalistyczna te-

rapia, a dopiero później mierzenie się
z problemem długów. Jednak 1uż na

etapie motywowania uzależnionego
dłużnika, w trakcie samej terapii6,
a przede wszystkim przy planolł'aniu
zdrov,ienia problem konsekwencji za-

dłużenia powinien b1'ś stalł,iany na

równi z innym r'r'ażnymi d1a porł,odze-

nia całego procesu. Szczególnej u'agi
nabiera w przeciwdziałaniu/zapobiega-
niu nav,rotom - mamy tu do czynienia
z rodzajem paradoksu - o ile na etapie

czYnnego picia, gr'v' itd. nałogorvca nie
interesorvały jego problemy finansowe,

rł,ierzyciele, windykatorzy _ był zajęty

czymś innym lrrb skutecznie znieczulał
się chemicznie, to na etapie trzeŹrł'ie_

nia wszystko się zmienia' otrzeźu,iały
chwilorvo jeszcz'e, doświadczający CZę-

sto idealizmu i optymizmu ,,różowej
chmurki'' nałogowiec Zostaje szybko
sprowadzony na ziemię - okrutną
prarł,dą o swej sytuacj1 finansov,ej,
czyli o długach. Kontakt z pracowni-
kiem rł,indykacji, komornikiem, działa
jak ,,tsrrnami'' i żadne psychologiczne
strategie, np. s-vstematycznego dzien-
niczka uczuć. rozpozna\\ania \)gna-
łów ostrzegawczych,'IAZA itd' same

w Sobie m<igą nie wystarcz-vć. Czv po-

trafimy więc w zapobieganiu nawrotom
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ri'e sprzeć dłuznika ri' poradzeniu sobie
z tr nti problemamii

Ilnr grLrpę clłuŹnikórv szczególnych
:i"n '-'l 1-l osobr. któnch skala zadilŻe-
::. ::ierrrinie przekracza możliu'ości
:c_: l;legulorvania nawet Przv dobrej rł.oli,
.,.' perspektr.wię do końca zvcia' Tir cęle
pomocv zakładają raczej naukę godnego
Życia z długami niz wrjście z nich rv da_
jącej się określić przvszłości.'lbj grupie
w szczególności dużo do zaoferor.vania

ma dopiero powstającir rr Polsce Wspól-
nota Dłużnikórł. Anonimorrrch.

Kazdą sytuację nalezr_ rraktować
więc w sposób zindlrl_idualiZowany'
a oferty pomocv dłużnikom brrdować
w sposób szeroki i kompleksor.w Thką
próbą jest ftrnkcjonującv rr. Poznaniu
Program \\Isparcia Zadłużonvch i ich
najbliższvch7. Niestetv osobv zadłu-
żone, nałogowcY w szczególności, po-
zostawieni sami sobie - bez pomocy
Z Zewnątrz' takze w trakcie terapii od-
wvkowej często kończą jak ojciec au-
torki listu, której mogłem odpowie-
dzieć jedynie:

,,Pani Aniu
ojca zabiła bezradnośl _ dzieje się tal,

łiedy 627or;np troci aszelłą natlzieję, po-
zastaie mu 'iedynie oirlra a: ctłdr'ltł:łte roz-
aiqzania. Nie mogła lnu Pani pomót, in-
n.yn lał."

| .Iał pisze Bi// IV u rozdzia/e JrI ,,Do cz),uu''

w'ieltiej KsĘgi ,'IVięlszość alłońolilóu: ma długt.
Nie poulinniśru1 ulryoać się 1>'ned oierz1cie/alni.
Pou'icr/zn1 in. jołi? są nnszc zanirtzcłia i nie
u*ryaajml noszego prol)let !!".
r B/og Ps1cńologia Zadłużenia _ /1ttp:ll/1rr-

pb Ić)g. ć)n e t.p / tels Ą, I I =vI. 2 0 1 1
3 Z badań prof' Zale.(łieaicza u1niła, źe do-

miniljqąmi ilRaciomi osób zadłużoĄ,cń jest
c/lrouitzn1 Ięł i zosryd _ o|la słutet'znie łnogq uru-
t/lalniać strategie ltcietzłoav illab oręcz parali-
żtlatłć osobę zadłużonq. Tomasz Zaleślieoicz

_ Ps1cńologia ełono?niczno, P|VN, W--an 2011
a Dostąny to poklim pne/łładzie O@ulpru-

gramasparcia-c0m _ mateńaĄ do pobrania.
5 Pneaodnil do opracoaania lud1złidual-

nego Programu Wyjścia z Zadłuźenia dostępny
ila uaa.'prugramusporfia.com materiaĄ do
pahtunia.

ó lVięcej: Roman Pomianousłi ,,Zadłużenie
i nieaypłarulność. Probhmy osob1 zadłużonej''
a HAZARD ńistoio, zogrzżeilia i drogi t|rljścio
(red.) B.Woronozllitz, Rodzina,Wedia,Pozuań
_Ut.),

7 aroo.progra maspa rcia. co m

Autor iest obsolwentem pedogogiki
i psychologii UAM w Poznoniu-
Ki|konoście |ot doświodczeń w procy
penitenciornei w ZK we Wronkoch.
od 201 1 roku pełni służbę Powierniko
klosy A w Rodzie Powierników Służby
Kroiowei M w Polsce. Jest iniciolorem
i Loordynotorem Progromu Wsporcio
Zodłużonych w Pcznoniu.
Wyklodowco okodemicki.

Itra poczqtłu październińa odb1ła się o lVarszaaie międz1ln(trodou)(t
łonferencja pt. Europejsłie Standardy Jałośd o Profi/ał4,6a
(Iza / eż n i eń. K o łtfere n cj a z o s ta ła zo rga n i zo?!, a n a p rzez C e n tru m
Ittfonnacji o l{arftoqfraclt i Narfromanii Krajoaego Biura
ds. Pneciadziałania Narlomanii ( KB PI/) 0r0z'Mazłaiecłie
Centrum Poltryłi Społecznej (futCPS). Daie pierasze mi(dz]narodł@)e
sesje fronferencji doĄcz1Ąl europejsłicń standardóo oraz różn]C/t
m i ędzy n a ro d oo;1, 6ft dzi a ła ń z za ł res tt p rofi l a ł 4 ł i
Arlur Molczewski

w V'vedl lo&ty e&, }Jiea,}wnli e ń
Wspomniane instytucje (KBPN
i N'ICPS) uczestniczą g' projekcie ,,Pro-
mocja Dobrvch Praktvk rv profilakcyce
uzaleŻnień od narkotykórv'', który jest
znanv rórł.nież pod nazlvą Europej-
skich Standardórv Jakości rv Profilak-
tyce Uzależnień od ,uu'ęoruL51r' (Eu-
ropean Drug Prevention Qualitv Stan-
dards - EDPQSI F'aza lL

Projekt jest obecnie realizowany po
raz kolejny pod przewodnictwem f.lni-
wersytetu Johna N.'Iooresa w Liverpool
przv ttdziale czternastlr organizacji part-
nerskich z Europy. Celem tych działań
jest opracowanie praktycznych naruę-
dzi oraz szkoleń, które pomogą w inte_
gracji i implementacji Standardów Ja-
kości na po|u profilaktyki uzależnień
od narkotyków, jak równiez utrwalenie
europejskiego konsensu na temat wy-
sokojakościowych scandardów jakości
w prolilaktycę uzależnień od narkoty-
ków. Grupą docelową są wszystkie pod-
mioty zaangaŻowane w profilaktykę
uza\eŻnień' od narkotyków, w szcze-
gólności realizatorzy działań profilak-
tycznych, praktycy i decydenci. Co-
roczna konferencja organizowana jest
przede wszystkim dla Ekspertów Wo-
jewódzkich ds' Informacji o Narkoty-
kach i Narkomanii oraz gmin monito-
rujących problem narkoryków i narko-
manii na poziomie lokalnym, ale biorą
w niej również inne podmioty: samo-
rządy lokalne, organizacje pozarządow e,

przedscawiciele placówek leczniczych.
Działania samorządów tóŻnego szcze-
bla. od władz miast i gmin. poprZeZ po_

wiaty, do Urzędów Nlarszałkowskich
$rydają się kluczowe w przeciwdziała-

nirr problemórł. uzależnień, ponieważ
zdecydorvana większość środkórł' na
przecirł'dzialanic trzlleżnieniom jesr na
poziomie gmin, miast oraz rł.o.jewóc1ztrł.

_ w sumie ponad sześćset milionólv zło-
t1,ch rocznie.

Europejskie Standardv (EDPQS)
są rekomendacjami dla osób zajmu-
jących się profilaktyką uzależnień od
narkotvków mającymi na celu podnie-
sienie jakości działań profilaktycznych.
Powstały one na podstawie przeglądu
dziewiętnastu międzv''n.o6161alych,
krajowych czy regionalnych standar-
dów w profilaktyce uzależnień od nar-
kotyków Europejskie Standardy zo-
stały opracowane w latach 2008 _ 2010
przez Parcnerstwo dla Standardów
w Profilaktyce przy wsparciu finan-
sowym Unii Europejskiej. Efektem
prac było opublikowanie Standardów
w 2011 r. w formie podręcznika przez
Europejskie Centrum N'Ionitorowa-
nia Narkotyków (EMCDDA). Pol-
ska wersja została wydana przez Kra-
jowe Biuro ds. Przeciwdziałania Nar-
komanii i jesc dostępna na stronie
Centrum Informacji: http://www.cinn.
gov.pl/portal ?id= 1 5&res _id :454227
Standardy mogą być wykorzystywane
do opracowania i wdraŻania progra-
mów profilaktycznych.

Europeiskio stondordy no
konforencii

Konferencja miała na celu promowa-
nie EDPQS oraz dvskusję nad moż-
liwością ich implementacji w Polsce.
Wzięło w niej udział 120 osób, w tym
ponad dwr'rdziestu ekspertów z ponad
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