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Nová strategie  

Valné shromáždění v Praze v listopadu 2021 schválilo novou 

čtyřletou strategii, která se zavazuje pokračovat v úspěšném 

participativním rozvojovém přístupu, který zapojuje aktivisty a 

organizace uživatelů drog v jednotlivých zemích do přípravy a 

realizace projektů EuroNPUD. EuroNPUD prosazuje 

mobilizaci komunit a smysluplnou účast lidí užívajících drogy 

prostřednictvím kombinace koordinovaných kampaní v 

jednotlivých zemích, tematických rozvojových projektů, 

advokační a partnerské práce a aktivit zaměřených na rozvoj 

vedení. 

 
Vizí EuroNPUD je podporovat zdraví a hájit práva osob 

užívajících drogy v Evropě. EuroNPUD funguje na stejných 

principech jako Mezinárodní síť osob užívajících drogy 

(INPUD). EuroNPUD je proti prohibici, za práva uživatelů 

drog, za rovnost a za sebeurčení. Důrazně také podporuje 

snižování škod, bezpečnější užívání drog a respektování 

práva jednotlivců na užívání drog. 

 

 
Kromě toho nový vedoucí provozu určí a přezkoumá hlavní 

náklady a režijní náklady, což umožní přezkoumat efektivitu 

nákladů a zajistit, aby budoucí návrhy přispívaly k těmto 

nepřímým nákladům. 

 
Pokud dárci umožňují, aby při realizaci projektů v souladu s 

dohodnutými standardy kvality vznikly úspory, výkonný 

ředitel projektu spolu s příslušným projektovým manažerem 

zařadí do rozpočtu minimálně 5 % úspor, aby pomohl vytvořit 

rezervu. EuroNPUD má v současné době rezervu ve výši 2 000 

liber, ale usiluje o vytvoření rezervy ve výši 30 % svých 

ročních provozních nákladů. 
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Hlavními cíli EuroNPUD je umožnit lidem užívajícím drogy, 

aby se významně podíleli na tvorbě, realizaci a revizi 

protidrogové politiky a praxe v Evropě, a podporovat 

organizace uživatelů drog, aby se společně mobilizovaly v 

celé Evropě za účelem podpory zdraví a obrany práv lidí 

užívajících drogy. 

 
 

Program EuroNPUD rozvíjí strategickou kapacitu a 

směřování EuroNPUD prostřednictvím řady tematických 

projektů. V roce 2021 EuroNPUD realizoval tematické 

projekty zaměřené na posilování sítí, peer-med harm 

reduction, gramotnost a práva v oblasti léčby opioidními 

agonisty (OAT), COVID-19, Global Drug Policy Index, projekt 

rozvoje organizací uživatelů drog (DUO-DP) a ženy užívající 

drogy a genderově podmíněné násilí. EuroNPUD rovněž 

vedl koordinované kampaně v jednotlivých zemích v rámci 

Dne podpory netrestání a na podporu kampaně o ženách 

užívajících drogy a genderově podmíněném násilí. 

 

 
Většina těchto tematických projektů bude pokračovat i v 

roce 2022. EuroNPUD se rovněž uchází o finanční 

prostředky na rozvoj práce v oblasti právních asistentů, 

gramotnosti v oblasti zákonných práv a prevence, 

diagnostiky a léčby přenosných nemocí a na rozšíření své 

práce ve stávajících tematických oblastech. EuroNPUD 

pokračuje v hledání nových dárců a provede strukturovaný 

přezkum potenciálních dárců podle přístupu k získávání 

finančních prostředků vyvinutého v rámci konsorcií RCF. 

EuroNPUD bude rovněž pokračovat v hledání neomezených 

vzdělávacích grantů a předkládat návrhy farmaceutickým 

společnostem a jejich komunitní podpoře. 

iniciativy, které vytvářejí produkty relevantní pro život lidí 

užívajících drogy. EuroNPUD byl navíc přizván k účasti v 

několika konsorciích EU pro financování a je s ním zacházeno 

jako s plnoprávným členem konsorcia. Zajištění registrace v 

zemi EU a získání čísla EU PUC je klíčovým krokem v této 

oblasti získávání finančních prostředků. 
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Snižování škod pod vedením 

vrstevníků  
 

 
EuroNPUD zdokumentoval snižování škod vedené vrstevníky 

prostřednictvím technických zpráv, které zachycují případové 

studie skupin uživatelů drog v jednotlivých zemích, vyvozují 

technické poznatky a popisují osvědčené postupy. Technický 

briefing Peer-to-Peer Naloxone se stal klíčovým nástrojem 

propagace pro aktivisty z řad uživatelů drog a doufáme, že 

stejný dopad bude mít i připravovaný technický briefing o 

peer-to-Peer programech jehel a stříkaček. 

V rámci projektu Peer-Led Harm Reduction převzala 

organizace EuroNPUD osvědčené světové a evropské postupy 

a převedla je do podoby přístupných jednodenních školicích 

kurzů bez předsudků, které mohou skupiny uživatelů drog 

využít k posílení kvality svých místních školení. Kurzy byly 

navrženy tak, aby je bylo možné přeložit a přizpůsobit kontextu 

jednotlivých zemí. Peer-to-Peer 

Kurz Naloxon byl přeložen do portugalštiny Joanou Canedo, 

koordinátorkou kampaně EuroNPUD, a v roce 2022 se očekává 

překlad do dalších jazyků. 
 

"Při společném školení 
kolegů a odborníků z 
praxe dochází k výměně 
zažitých a získaných 
zkušeností, což pomáhá 
odbourávat stigma mezi 
odborníky z praxe a 
zvyšuje motivaci 
kolegů." 

- Mat Southwell, projektový 

manažer a návrhář kurzů 

 
 
 

Projekt Peer-Led Harm Reduction centralizoval vývojové 

práce a náklady a zároveň umožnil spolupráci s národními 

skupinami uživatelů drog a přizpůsobení národnímu právnímu 

prostředí a kontextu. Při navrhování a prezentačních 

přístupech bylo pamatováno na skutečnost, že cílovou 

skupinou jsou aktivisté z řad uživatelů drog nebo odborníci 

na snižování škod. 

Tyto kurzy mohou vést peer lektoři samostatně nebo je 

mohou vést společně s lektory harm reduction. Dávají 

skupinám uživatelů drog možnost využít v rámci školení své 

osobní odborné znalosti a životní zkušenosti jako součást 

školicího modelu, přičemž zůstávají pevně opřeny o teorii a 

spolehlivé důkazy. 
 

Školení poskytují odborné dovednosti a rozvojové výhody pro 

kolegy. Ukázalo se také, že taková společná školení mají silné 

účinky na odbourávání stigmatizace, protože sdružují osoby s 

prožitými a získanými zkušenostmi v rámci budování kapacit, 

kde mohou vzájemně respektovat a chápat své dovednosti a 

přínosy. 

EuroNPUD děkuje Globálnímu fondu pro boj proti HIV, 

tuberkulóze a malárii a organizaci Frontline AIDS za to, že nám 

umožnily navázat na původní kurzy vyvinuté společností Coact 

na podporu realizace programu injekčních jehel a stříkaček a 

naloxonu v Nigérii ve spolupráci s nigerijským federálním 

ministerstvem zdravotnictví, místními nevládními organizacemi 

a nigerijskou sítí uživatelů drog DHRAN. 

"Cílem designu kurzů 
snižování škod 
vedených vrstevníky 
byla vyvážená 
kombinace krátkých 
textových pasáží a 
živých obrázků, které 
zdůrazňují sdělení. 
Design prosazuje 
inkluzivitu a 
demonstruje 
rozmanitost komunity 
uživatelů drog se 
zvláštním důrazem na 
destigmatizaci osob 
užívajících drogy." 

- Mali Alícia Nieto Brotons, 
grafická designérka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.euronpud.net/blog 
Instagram: youtube. 

com/channel/: 
@euronpud_official 

UCuNVV0tdMW1FwY7yj5kISUw 

 

 

 

 
 

 
 

"Překlad odborných 
zdrojů vedených 
vrstevníky do 
portugalštiny je 
zpřístupnil místním 
komunitám lidí 
užívajících drogy, kteří 
nyní mohou přistupovat 
ke znalostem, jež jsou 
pro ně přínosem. 
často není k dispozici 

naší komunitě. 

Překlad klíčových 

zdrojů také 

informoval místní 

služby a zdravotnické 

pracovníky o těchto 

zdrojích. 

nástroje založené na 
důkazech, které vyvinula 
organizace EuroNPUD." 

http://www.euronpud.net/blog
http://www.youtube.com/channel/
http://www.youtube.com/channel/
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Gramotnost v oblasti léčby opioidními agonisty 

a práva  

Projekt Women's  

Projekt Gramotnost a práva v oblasti léčby opioidními 

agonisty (OAT) byl zahájen v roce 2020 a pokračoval s 

velkým úspěchem i v roce 2021. Projekt byl založen na 

spolupráci mezi EuroNPUD, dárcovskou/farmaceutickou 

společností Camurus a třemi pilotními zeměmi: Německa, 

Švédska a Spojeného království (UK). Projekt řídil Christos 

Anastasiou ze společnosti PeerNUPS a v roce 2022 bude 

rozšířen do dalších zemí. 

 
 

 
Jedním z klíčových prvků tohoto projektu bylo vytvoření 

příručky pro klienty OAT s názvem OAT-We are in this 

together!, která je průvodcem léčbou závislosti na opioidech 

od lidí, kteří ji prožili. Součástí projektu OAT byly také 

konzultace v jednotlivých zemích se zúčastněnými stranami 

z řad peerů a odborníků v pilotních zemích. Německo 

dokončilo konzultace v roce 2020 a v roce 2021 přistoupilo 

k vydání příručky v německém jazyce. 

Skotská konzultace a zveřejnění letáku proběhly v roce 

2021, zatímco mezinárodní anglická verze letáku byla 

dohodnuta a zveřejněna v roce 2020. 

Tento projekt se ve Švédsku bohužel vyvíjí jen v omezené 

míře. EuroNPUD sice vytvořil partnerství s potenciálními 

národními partnery, ale kapacitní problémy pokrok 

zastavily. 

 
EuroNPUD uspořádal v březnu 2021 webinář o projektu OAT v 

rámci série Peer Works!. Webinář byl 

ve formátu Zoom a byl součástí spolupráce s MDM, INPUD, 

Coact a ICRSE. Tím se dále propagovalo hlavní poselství 

projektu OAT Literacy and Rights Project a zvyšovalo se 

povědomí o hodnotě propagace OAT. 

Výroční  zpráva eURONPUD za rok 2021 

Ve Spojeném království vytvořili lidé užívající OAT a obhájci 

uživatelů služeb výměnné fórum pro lidi užívající drogy v Anglii, 

Skotsko, Wales a Severní Irsko. Tato platforma pomůže 

obhájcům uživatelů drog sdílet postupy a zkušenosti v různých 

oblastech státní správy. 

 
EuroNPUD také spolupracuje s profesorem Adamem 

Winstockem na vývoji přístroje pro hodnocení stability dávky 

opioidů (SODA). EuroNPUD poskytl podporu při testování tohoto 

nástroje, který pomůže lidem při dávkování OAT. Tato spolupráce 

odráží závazek EuroNPUD rozvíjet partnerství na podporu zdraví 

lidí užívajících drogy. 

 
Projekt gramotnosti a práv OAT se ukázal jako velmi úspěšný a 

má pokračovat i v roce 2022, kdy bude leták OAT přeložen do 

řečtiny, španělštiny a francouzštiny. EuroNPUD se těší na 

podporu partnerských zemí při vytváření jejich verzí příručky pro 

klienty OAT. Další plány na rok 2022 zahrnují pokračování 

spolupráce s organizací Release na vývoji příručky pro obhájce 

OAT v Anglii. V květnu 2022 navíc Mat Southwell vystoupí na 

konferenci Sítě pro výzkum drog ve Skotsku, což bude další 

příležitost ke zvýšení povědomí o tomto projektu. EuroNPUD 

bude také pokračovat v hledání nových partnerství a dalších 

možností využití průvodce OAT a má ambice pokračovat v 

projektu OAT v dalších evropských státech. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ženy z EuroNPUD a WHRIN se v roce 2021 opět spojily v 

rámci kampaně za odstranění násilí na ženách užívajících 

drogy a připojily se ke kampani #16days OSN. WHRIN a 

EuroNPUD poskytly malé granty na aktivity kampaně 

následujícím skupinám uživatelů drog v jednotlivých zemích: 

Metzineres v Katalánsku, PeerNUPS v Řecku, CASO a MANAS 

v Portugalsku a Chemical Sisters v Itálii. Partnerské skupiny 

využily 16 dní k pořádání akcí a různých místních akcí 

zaměřených na boj proti násilí a stigmatizaci. Jako symbol 

mezinárodní tematické barvy kampaně OSN nosili členové 

skupin v jednotlivých zemích oranžovou barvu a vystavovali 

plakáty s oranžovou tematikou. 

 

Akce pro jednotlivé země 
Metzineres zahájily svou kampaň 24. listopadu v Barceloně, 

kde se zúčastnily protestu proti násilí na ženách. Metzineres 

také uspořádala řadu různých aktivit: pochod po částech 

čtvrti Raval s vysokým výskytem násilí na ženách, hromadné 

vyšetření na HIV a žloutenku typu C, diskusi 

o různých projevech genderu a sexuality, work- shop o 

sexuální práci a účast v rozhlasovém pořadu, projekce 

dokumentů, workshopy o intersekcionálním feminismu a 

sebeobraně a sexuální práci a otevřená zkouška projektu 

Narco-Mystical Stories. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PeerNUPS se rozhodl nepořádat tradiční veřejnou akci kvůli 

omezením COVID-19 a místo toho uspořádal strategická 

setkání s úředníky, na kterých se diskutovalo o násilí 

páchaném na ženách užívajících drogy. Setkali se s 

viceprezidentem OKANA (organizace distribuující OAT) a s 

národním koordinátorem pro drogy v Řecku, který plánuje 

novou národní protidrogovou strategii. PeerNUPS 

také dvakrát navštívil IONIS, útulek pro 

bezdomovce v Aténách. Kromě toho PeerNUPS 

propagoval 

kampaň EVAWUD online prostřednictvím 

článků a placených reklam na sociálních 

sítích. 

Výroční  zpráva eURONPUD za rok 2021 



CASO uspořádala workshop zaměřený na nácvik techniky 

ručního potisku triček a besedu o maskulinitě a násilí na 

ženách. Pro svou veřejnou kampaň se sešli ve Fontaínhas v 

portugalském Portu, kde vyzvali účastníky k potisku 

oranžových triček s heslem kampaně "Ukončete násilí na 

ženách, které užívají drogy". Veřejnou kampaň natočil 

Luís Vieira Campos a bude zařazena do krátkého 

dokumentárního cyklu INPUD. MUSA/ CASO se také 

setkala s organizací MANAS/GAMEM/GAT, která 

uspořádala workshop o tvůrčím psaní pro fanzin. 

 

MANAS zahájil kampaň procházkou s průvodcem v 

portugalském Lisabonu a účastí na pochodu proti válce 

proti drogám. MANAS také uspořádal tři workshopy 

tvůrčího psaní pro výrobu kolektivního feministického 

fanzinu (ve spolupráci s knihkupectvím Insurgentes). První 

workshop vedla 4. prosince Cheila Rodrigues a 6. prosince 

MANAS uskutečnil kampaňovou akci v Portu, kde se spojil s 

CASO/MUSA a uspořádal workshop o útlaku, 

institucionálním násilí, rozkoši a sexuální práci a zhlédnutí 

dokumentárního filmu. Toto setkání bylo finančně 

podpořeno také malým grantem od organizace YouthRise. 

MANAS zakončil svou kampaň 9. prosince, kdy uspořádal třetí 

tvůrčí dílnu, po níž následovalo promítání dokumentárního 

filmu "Šest žen, jedno semeno" (režie: Larissa Lewandoski, 

produkce: Larissa Lewandoski). 

Joana Canedo) a následná diskuse, která se zaměřila na 

zviditelnění kolektivu žen užívajících drogy. 

Chemical Sisters uspořádaly intervenci o aplikaci harm 

reduction v boji proti násilí na ženách, které užívají drogy na 

večírcích. Chemické sestry se také zúčastnily Národní 

konference o drogách ve dnech 25.-26. listopadu, kde 

diskutovaly o 16denní kampani s ministryní pro politiku 

mládeže Fabianou Dadone. Kampaň byla ukončena dne 

10. prosince, kdy Chemical Sisters prováděly intervence 

zaměřené na snižování škod na veřejných místech v italském 

Turíně. 
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Projekt rozvoje organizací uživatelů drog  
 

Projekt rozvoje organizací uživatelů drog (DUO-DP) je 

Itálie 

ItaNPUD pracoval na rozvoji národních advokačních hlasů a 

SloveniA 

Društvo AREAL zažilo řadu neúspěchů v roce 2006. 

Vlajkový projekt EuroNPUD. Jeho hlavním poselstvím je, že 

organizování zdola má zásadní význam a musí být podpořeno 

granty, technickými zdroji a podporou. DUO-DP 

byl určen pro místní nebo krajské skupiny uživatelů drog, 

které již úspěšně realizovaly některý z malých grantů 

EuroNPUD na spoluorganizované kampaně v jednotlivých 

zemích. K dispozici bylo šest balíčků, které poskytovaly granty 

na rozvoj uživatelů drog ve výši 1250 EUR a třídenní 

technickou podporu každý rok po dobu dvou let. Projektovým 

manažerem DUO-DP je Rui Morais z Portugalska, který 

poskytuje technické poradenství Řecku a Slovinsku a zároveň 

řídí celý program. 

Pro granty DUGDP byly vybrány tyto země: Spojené království 

(UK), Řecko, Itálie, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko. Skupiny, 

které byly pro granty vybrány, se zaměřily na posilování sítí, 

advokacii a/nebo snižování škod vedené vrstevníky. 

Technickými konzultanty byli 

Mat Southwell, Juan Fernández Ochoa, Rui Morais a 

Cinzia Brentari. 
 

Spojené království 

Ve Skotsku Peter Krykant zakoupil od zdravotnického úřadu 

vyřazenou sanitku a využil ji k zajištění bezpečného místa pro 

injekční aplikaci pro osoby, které si běžně aplikují injekce v... 

veřejné prostory. Tato služba fungovala čtyři dny v týdnu po 

dobu pěti měsíců a v průměru bylo dozorováno 25 injekcí za 

pracovní den. Lidé byli také povzbuzováni k tomu, aby 

využívali lékárenskou podporu pro infikované rány a léčbu 

drogové závislosti v místní drogové službě. Hlavními 

partnery projektu byly organizace Release, která pomohla s 

potenciálními právními překážkami a možnými kroky, které 

by mohla policie podniknout v souvislosti s tím, že služba 

není sankcionována, a Nadace Proměny drogové politiky, 

která pomohla s kampaní za uznání služby a za to, aby 

policie 

a místními poskytovateli služeb, kteří nabízejí podporu této 

službě. Tento projekt byl velmi úspěšný a představoval 

důležitý mezník v prostředí protidrogové politiky ve Spojeném 

království. Přestože řízení tak náročného projektu jednou 

osobou nebylo dlouhodobě udržitelné, zůstává příkladem 

neuvěřitelně silné advokační akce. 
 

Řecko 

PeerNUPS spolupracoval s centrem pro lidi bez domova 

užívající drogy a uspořádal několik cílových skupin. Tato 

spolupráce s centrem pro lidi bez domova pokračuje a 

PeerNUPS jsou vnímáni jako cenný partner. PeerNUPS se 

také podařilo dosáhnout významného průlomu v zapojení 

národního protidrogového koordinátora, vlády a starosty 

Atén do diskuse o zdraví a právech lidí užívajících drogy. 

PeerNUPS navíc v rámci guerillového zásahu distribuovali v 

ulicích Atén soupravy s naloxonem a také pervitinové 

dýmky a brožury. 

Vý ročn í  zpráva eURONPUD za rok 2021 "Vedení glasgowského centra pro 
prevenci předávkování bylo tou 
nejnáročnější věcí, kterou jsem kdy 
dělal. Přestože jsem zažívala mnoho 
trápení, udrželo mě při životě 
uznání za vedení služby od lidí, 
kteří ji pravidelně navštěvovali. 
Všichni byli vděční za to, že mají 

čistý prostor, kde se cítí bezpečně, a 
za to, že vědí, že mají lidi, kteří jim 
pomohou bez odsuzování nebo 

žádné kolonky, které je třeba 

zaškrtnout." 

- Peter Krykant 
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vytvoření národní sítě registrované podle 

italského práva. V rámci kolektivní akce "Chci 

být peer" realizovali informační kampaň o 

správních sankcích za užívání/držení drog a 

uspořádali sezení o snižování škod a školení 

pro osoby užívající crack. Technické 

poradenské semináře, které sdružení 

ItaNPUD poskytlo sdružení EuroNPUD, se 

zaměřily na řízení sdružení a organizační 

rozvoj, rozšíření základny, vztahy s dalšími 

zúčastněnými stranami, vytváření sítí a 

získávání finančních prostředků. 
 
 

  
 

 

Portugalsko 

Tento projekt byl založen na partnerství mezi 

CASO a GAT. Zaměřily se na rozvoj národní sítě 

osob užívajících drogy a uspořádaly dvě velké 

akce: veřejné shromáždění vrstevníků v 

Lisabonu, které se konalo 26. června, a 

shromáždění vrstevníků v Portu, které se 

konalo 7. prosince. Cílem obou akcí bylo 

zavést nové možnosti uvažování o 

protidrogových politikách a... 

poskytly příležitosti k výměně názorů mezi lidmi 

užívajícími drogy, definování společných 

programů, podpoře vzájemného organizování v 

rámci služeb harm reduction, umožnění 

intersekcionality a vytvoření bezpečnějších 

prostor. Jako takové představovaly důležité 

první kroky v rozvoji národní sítě uživatelů 

drog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výroční  zpráva eURONPUD za rok 2021 



v předchozím roce, včetně zničení jejich pracovních prostor v 

autonomní továrně Rog, které provedla místní samospráva. 

V důsledku toho se projekt DUO-DP ve Slovinsku zaměřil na 

zachování a rozvoj jediné slovinské skupiny uživatelů drog a 

na budování produktivních partnerství. Društvo AREAL 

působilo v komunitě LGBT a společně uspořádalo dvě akce 

zaměřené na chemsex a stigma spojené s užíváním drog. 

Pravidelně také distribuovali Naloxon a účastnili se týdenních 

protestů proti vládě, kde veřejně přečetli své prohlášení s 

požadavkem na novou a progresivnější drogovou politiku. V 

roce 2021 si Društvo AREAL také zajistilo nové prostory a 

zlepšilo své finanční řízení. 

Španělsko 
 

CATNPUD vyvinul v Katalánsku dvojí strategii obhajoby. 

Pracovali na modelu konopného klubu převzatého z 

kanadského programu Safe Supply. Uspořádali několik 

pracovních setkání a přeložili, koncipovali a navrhli 

návrh adaptace. Pomocí stejné metodiky navrhl 

CATNPUD katalánskému ministerstvu zdravotnictví 

uspořádat konferenci, která by mobilizovala 

problematiku programů výdeje heroinu. Návrh byl 

úspěšný a konference se uskuteční v září. 

2022. Na této konferenci, kterou podpořilo ministerstvo 

zdravotnictví, se zúčastní místní i mezinárodní odborníci a 

CATNPUD poprvé představí svůj návrh bezpečných dodávek. 

CATNPUD také vytvořil osvětová videa a zorganizoval 

setkání celé katalánské komunity aktivistů při příležitosti 

významných mezinárodních dnů, jako je 21. červenec a 31. 

srpen. 

 
 
 

 
Dvouleté období prvního cyklu DUO-DP se chýlí ke konci a 

mnoho skupin ze střední a jihovýchodní Evropy se chce 

zapojit do dalšího dvouletého cyklu v letech 2023-24. 

Problémem však zůstává, že většina skupin je závislá na 

financování z programu EuroNPUD. Všichni absolventi 

kromě Skotska jsou na EuroNPUD závislí i v případě malých 

částek, které dostávají z DUO-DP a grantů na kampaně. 

EuroNPUD si stanovil jako prioritu snažit se udržet 

financování stávajících příjemců grantů a rozšířit je i do 

budoucna. Na ně se zaměřuje návrh EU4Health, ale DUO-

DP zdůrazňuje klíčovou potřebu a prospěla by jim podpora 

na vyšší úrovni po delší dobu, aby podpořila zapojení 

národních vlád. To je obzvláště důležité, protože 

mobilizace komunit je nyní považována za rozhodující 

faktor v rámci reakce UNAIDS a DUO-DP je v souladu se 

závazkem globální strategie boje proti AIDS, že organizace 

vedené komunitami by měly zajistit 30 % reakcí na HIV. 
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Evropská konference o 
snižování škod  

EuroNPUD byl plnohodnotným partnerem Evropské 

konference o snižování škod v Praze v listopadu 2021. 

EuroNPUD vedl na konferenci společné zasedání propagující 

sadu webových seminářů o stimulačních látkách společně s 

globálním programem UNODC pro HIV. EuroNPUD také 

uspořádal společnou studijní cestu s UNODC do projektu 

SANANIM v Praze, aby představil program farmakoterapie 

stimulancii pro osoby, které užívaly pervitin a byly postiženy 

výlukou COVID-19. Toto partnerství zajistilo sponzoring ze 

strany UNODC pro pět peerů ze sítí ENPUD a EuroNPUD, 

kteří se zapojili do stimulačních aktivit. 

 
Ve spolupráci s C-EHRN uspořádal EuroNPUD workshop o 

startovací sadě pro testování v komunitě, které provádí 

komunita. Kromě toho EuroNPUD přednesl přednášku o 

snižování škod vedeném vrstevníky a spolupořádal akce o 

Naloxonu a předávkování (společně s Deutsche Aidshilfe) a o 

práci s vrstevníky a výzkumu (ve spolupráci s APDES). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Rozvoj vedení 

EuroNPUD pracuje s malým sekretariátem na částečný 

úvazek, který podporuje realizaci participativního modelu 

rozvoje, který zapojuje aktivisty a organizace uživatelů drog v 

jednotlivých zemích do plánování, realizace a dohledu nad 

strategií EuroNPUD. 

 
 
 

Komunikační činnost EuroNPUD vede koordinátor 

komunikace Rosen Popov, který má na starosti vývoj a 

údržbu webových stránek EuroNPUD. Rosen má dny 

technické podpory, aby zajistil rou- dinnou údržbu spolu s 

dalšími dny na realizaci tematických projektů, jako jsou 

GDPI, Peer Works!, Support Don't Punish, Women's 

Campaign, 

a výtvarná a básnická soutěž. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rosen vytvořil tým dobrovolníků, kteří propagují různé 

aspekty sociálních médií EuroNPUD. V Praze byl spuštěn 

projekt Instagramu a projekt Peer- 

Vedená Harm Reduction Showcase ukazuje, že EuroNPUD 

stále více využívá sociální média jako nástroj pro propagaci 

a posílení kapacit. V roce 2021 byly dvěma peerům 

poskytnuty malé granty ve výši 450 EUR, které usnadnily 

nákup notebooků, 

tablety nebo chytré 
telefony. 

Komunikační tým 

 
Klíčem k dobrým výsledkům společnosti EuroNPUD 

je její kreativní tým složený z technických autorů, 

grafiků, tvůrců videí, designérů webových stránek a 

fotografů. 

Tito členové týmu jsou důležitou součástí našich 

projektových týmů a přinášejí silné hodnoty designu a 

jasné sdělení. 

pomáhat upozorňovat na dynamickou práci 

organizací uživatelů drog z místních 

komunit prostřednictvím 

Evropské unii. 

 

 
 

 
Valné shromáždění  

V listopadu 2021 se v Praze konala valná hromada 

EuroNPUD, které se zúčastnilo 25 zástupců z 12 zemí. Na 

tomto zasedání byla schválena stávající výkonná rada a 

Daphne Chronopoulou byla jednomyslně zvolena na nové 

tříleté funkční období předsedkyně EuroNPUD. Valné 

shromáždění schválilo novou čtyřletou strategii, která 

zavazuje pokračovat v úspěšném participativním 

rozvojovém přístupu zapojujícím aktivisty a organizace 

uživatelů drog v jednotlivých zemích do přípravy a 

realizace projektů EuroNPUD. 

 
Valná hromada rovněž schválila strategii investic do našeho 

rozvoje a pokračování v registraci EuroNPUD v Estonsku a 

Irsku. EuroNPUD zahájil proces registrace v Estonsku 

koncem roku 2021, nicméně registrace stále probíhá a byla 

postoupena na 

soudce na vysoké úrovni. EuroNPUD proto plánuje 

pokračovat v procesu registrace v Irsku. 

Výroční  zpráva eURONPUD za rok 2021 
Vedoucí projektu dohlíží na projektové manažery a buduje 

jejich schopnosti vést své projektové oblasti. Výkonný ředitel 

projektu rovněž vede získávání finančních prostředků, rozvoj 

partnerství a externí propagaci. Nová pozice provozního 

manažera bude zajišťovat funkce zázemí kanceláře, 

zajištění toho, aby systémy plateb a finančního řízení fungovaly v 

souladu s mezinárodně uznávanými auditorskými standardy. 

Vedoucí provozu bude rovněž vyvíjet a udržovat databázi řízení 

projektů a další podpůrné systémy, zásady a protokoly. 

 
EuroNPUD využívá model projektového řízení, přičemž funkci 

projektového řízení vykonává buď sekretariát, nebo 

organizátoři z jednotlivých zemí. Každý projekt vede 

projektový manažer, který spolupracuje s projektovým týmem 

složeným z kreativních konzultantů (technických autorů, 

designérů, odborníků na komunikaci atd.) a partnerů z 

jednotlivých zemí. Tento přístup je navržen tak, aby čerpal 

odborné znalosti od aktivistů v jednotlivých zemích způsobem, 

který pomáhá budovat kapacitu těchto aktivistů a zároveň 

směřuje zdroje do skupin v jednotlivých zemích. Sekretariát a 

projektoví manažeři společně tvoří výkonný orgán EuroNPUD, 

který funguje jako tým vedoucích pracovníků. 

Graham Shaw je konzultantem EuroNPUD pro organizační 

rozvoj, který pomáhá posilovat vnitřní kapacitu finančního 

řízení, strategického plánování a registrace. 
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EuroNPUD investoval úspory během pandemie COVID-19 do 

vytvoření databáze CRM, která EuroNPUD umožní provozovat 

databázi pro řízení projektů, poštovní seznamy a online 

průzkumy. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výroční  zpráva eURONPUD za rok 2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EuroNPUD bude i nadále pořádat webové semináře 

a využívat demonstrační projekty v jednotlivých zemích k 

prezentaci a posílení práce organizací uživatelů drog v 

oblasti mobilizace komunit a komunitně vedené 

advokacie. Rozvoj a prezentace 

technické zdroje, instruktáže pro obhajobu a sady 

nástrojů pro budování kapacit se staly klíčovou 

silnou stránkou EuroNPUD. Tyto produkty lze 

snadno přeložit a přizpůsobit místním nebo 

národním podmínkám a vyhovět požadavkům 

s místními pracovními 
ujednáními. 
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Peer Works! Program budování advokačních kapacit 
 

Dne 23. března 2021 proběhla celosvětová konzultace o peer 

práci s osobami užívajícími drogy a sexuálními pracovníky, 

kterou vedlo MDM a podpořily INPUD, ICRSE, EuroNPUD a 

Coact. Na pozadí této konzultace uspořádala organizace 

EuroNPUD Peer Works! sérii webinářů a představilo tři 

příklady efektivní peer práce zaměřené na peer-led harm 

reduction a gramotnost a práva OAT. 

 
 

 
 

Webinář o gramotnosti a právech v oblasti OAT vedla 

Annette Dale Perera, která spolupracuje s UNODC na 

propagaci kvalitní léčby OAT. Webinář zahájil přehledem 

projektu Christos Anastasiou ze společnosti PeerNUPS 

(Řecko) a úvodem do Příručky pro klienty OAT Mat 

Southwell z EuroNPUD. Různé zúčastněné strany z pilotních 

zemí diskutovaly o své práci na projektu: Lee Collingham se 

ve své prezentaci zaměřil na Velkou Británii, Dirk Schäffer ze 

společnosti JES popsal práci dokončenou v Německu, a 

Roberto Sandero z Brukarföreningen představil projekt ve 

Švédsku. Zpravodajem tohoto webináře byl Dr. Christos 

Kouimtsidis. Záznam webináře OAT Gramotnost a práva je k 

dispozici zde: https://youtu.be/pR5yzAgBGhA. 

Webinář o sekundárním NSP a bezpečném injekčním 

užívání představil nový kurz EuroNPUD Safer Injecting a 

oznámil probíhající výzkum a vývoj nového technického 

briefingu EuroNPUD o sekundárních programech 

injekčních jehel a stříkaček (2NSP). Byly předneseny tři 

prezentace o pilotních projektech NSP pod vedením 

vrstevníků v různých evropských zemích: Mat Southwell z 

organizace Respect popsal pilotní projekt ve Velké Británii, 

Emilia Piermartini z organizace CASO představila pilotní 

projekt v Portugalsku, 

a Aura Roig Forteza z Metzineres se zaměřila na pilotní 

projekt ve Španělsku. Dále Tom Linnert Jensen ze 

společnosti BrugerForeningen přednesl prezentaci o hlídání 

vrstevníků jehlou v Dánsku. Záznam webináře o programu 

Bezpečnější injekční aplikace a sekundární jehly a stříkačky 

je k dispozici zde: https://youtu.be/6B9aTAiYkMY. 

 
 

Webinář Global Peer Work Consultation Feedback 

zahrnoval shrnutí z ohniskových skupin s peer pracovníky a 

prezentace o výzkumu peer práce a 

model globálních vzájemných pracovních konzultací. Součástí 

webináře byl také kreslený videozáznam výsledků Globálních 

konzultací vzájemné práce. Mezi řečníky byli Judy Changová z 

INPUD, Mat Southwell z EuroNPUD a Ernst Wisse z 

organizace Doctors of The World. Záznam webináře Global 

Peer Work Consultation Feedback je k dispozici zde: 

https://youtu.be/IXf1_v2Go6g. 

V roce 2021 EuroNPUD realizoval program budování 

advokačních kapacit, jehož cílem bylo vytvořit tým 10 

regionálních obhájců uživatelů drog se znalostmi a 

dovednostmi pro zapojení do různých advokačních a 

partnerských fór. Tým bude zastupovat organizaci na CSFD EU 

a ve skupině občanské společnosti UNODC pro užívání drog a 

HIV a budovat pracovní vztahy s EMCDDA, Pompidou Group a 

dalšími evropskými orgány. 

 

Program budování advokačních kapacit byl otevřen 

organizátorům z řad uživatelů drog z Evropské unie a sousedních 

zemí. Od žadatelů se vyžadovalo, aby se aktivně zapojili do 

organizování uživatelů drog na úrovni jednotlivých zemí. 

Program byl postaven na jedné úvodní výzvě a čtyřech 

virtuálních vzdělávacích akcích a byl zakončen procesem 

vzájemného hodnocení. Každá virtuální školicí akce byla 

zaměřena na různé oblasti advokacie 

a vedli ji obhájci občanské společnosti působící v těchto 
oblastech. 

 

Na prvním školení představily Katrin Prins-Schiffer z Correlation 

European Harm Reduction Network (C-EHRN) a Judy Chang, 

výkonná ředitelka INPUD, cíle svých organizací, jejich aktivity 

a možnosti spolupráce s EuroNPUD. EuroNPUD má místo ve 

správních radách těchto dvou klíčových partnerských 

organizací. 

Druhou akci vedla Jane Mounteney, vedoucí oddělení veřejného 

zdraví v EMCDDA, která představila EMCDDA a hovořila o 

historii, poslání a oblastech činnosti agentury. V rámci třetí akce 

vystoupili Jamie Bridge, provozní ředitel IDPC, a 

Mat Southwell, který působí v roli sekretariátu Skupiny 

občanské společnosti UNODC pro užívání drog a HIV, diskutoval 

o mechanismech občanské společnosti na globální úrovni a 

poskytl informace o Skupině občanské společnosti UNODC pro 

užívání drog a HIV. Čtvrtá akce byla zaměřena na Fórum 

občanské společnosti EU pro drogy (CSFD) a vedli ji Marie 

Nougierová, vedoucí výzkumu a komunikace v IDPC, a Mat 

Southwell. 

 
Skupina dokončí školení v prvním čtvrtletí roku 2022, 

a absolventi se stanou součástí týmu EuroNPUD pro advokacii a 

partnerství, což zvýší schopnost EuroNPUD zapojit se do 

různých fór občanské společnosti. EuroNPUD pracuje na 

zajištění finančních prostředků na podporu realizace 

advokačních kampaní, které využijí tuto advokační platformu k 

využití konkrétních dovedností a jedinečných přístupů, které 

mohou uplatnit komunitní advokáti. Jakmile bude tento tým 

vytvořen, umožní EuroNPUD podpořit projekty v první linii 

advokačními kampaněmi na vysoké úrovni. 

Tým bude pracovat na principu sebeurčení, což znamená, že ti, 

kteří mají přímou zkušenost s určitým tématem, povedou 

související zastupování nebo obhajobu. 

 

 

Webinář Peer-to-Peer Naloxone (P2PN), kterému předsedala 

Katrin Prins-Schiffer ze společnosti Correlation, zahrnoval 

přehled Technického briefingu EuroNPUD o P2PN a 

představení nové sady nástrojů EuroNPUD Naloxone Saves 

Lives Course (Kurz Naloxon zachraňuje životy), kterou 

připravil 

Rui Coimbra z CASO (Portugalsko). George Charlton z Boro Harm 

Reduction představil peer championing P2PN ve Velké Británii, 

Janko Belin z Društvo AREAL popsal slovinský guerillový projekt 

P2PN a Aura Roig Forteza z Metzineres hovořila o Naloxonu v 

peer-led místnosti pro konzumaci drog. 

ve Španělsku. Na tomto webináři vystoupil také host 

Naloxone Man. Záznam webináře Peer-to-Peer Naloxone je k 

dispozici zde: https://youtu.be/lrVeezaubu8. 
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Globální index drogové politiky Podpořte koordinovanou kampaň zemí Don't Punish 
 

 
Globální index drogové politiky (GDPI) je projekt 

podporovaný Fondem Roberta Carra a vedený 

Konsorciem pro snižování škod. Index hodnotí a 

porovnává vládní politiky jednotlivých zemí týkající se 

nelegálního trhu s drogami. 

 
V prvním roce své existence se iniciativa GDPI zpočátku 

zaměřila na 30 vybraných zemí z celého světa. HDPI 

zahrnuje údaje v pěti dimenzích - používání extrémních 

trestů a reakce na ně, přiměřenost reakce trestního 

soudnictví, zdraví a snižování škod, dostupnost 

kontrolovaných léčiv a (v relevantních případech) rozvoj - a 

zároveň zkoumá klíčové otázky, jako je zapojení občanské 

společnosti, dekriminalizace, přiměřenost trestů a 

financování snižování škod. 

 
V rámci projektu GDPI uspořádal EuroNPUD ve spolupráci s 

IDPC webinář a poskytl granty čtyřem subjektům. 

zemí na podporu akcí v jednotlivých zemích: Portugalsko, 

Norsko, Spojené království a Maďarsko. Projekt řídila Lana 

Roux a každá země měla přidělené kontaktní místo. 

Webinář byl uspořádán 5. října 2021 a byl přednesen v 

anglickém a portugalském jazyce. 

 
Index byl spuštěn 8. listopadu 2021. Ze 100 bodů 

(maximální možné skóre) získaly Norsko, Portugalsko, 

Spojené království a Maďarsko skóre 74, 70, 69 a 50 bodů. 

Nejvyšší skóre z 30 zemí zapojených do výzkumu mělo 

Norsko, následované Portugalskem (3. místo), Spojeným 

královstvím (4. místo) a Maďarskem (12. místo). 

 

Akce pro jednotlivé země 

 
 
 
 
 

 
Norsko 

Norská asociace pro humánní drogovou politiku 

(FHN) uspořádala slavnostní předání indexu paní 

Tone Willhelmsen Trøenové, předsedkyni stálého 

výboru norského parlamentu pro zdravotnictví a 

pečovatelské služby. Tištěnou verzi Indexu slavnostně 

předali Arild Knutsen z FHN a Kenneth Arctander z RIO. 

John Melhus z FHN, který byl ústředním bodem 

jednání. 
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pro Norsko, vedl přípravné práce na organizaci předání a 

napsal a rozeslal tiskové zprávy a pozvánky na tuto událost. 

John také připravil prezentaci o tom, jak byl Index v Norsku 

přijat, která byla představena na festivalu Constellations. O 

GDPI se psalo v norských médiích a byl propagován 

prostřednictvím blogových příspěvků a kanálů sociálních 

médií. 

 

Portugalsko 

CASO a GAT uspořádaly 29. prosince v Institutu veřejného 

zdraví v Portu akci, jejímž cílem bylo zjistit, které dimenze 

HDPI jsou pro osoby užívající drogy obzvláště důležité. Akce 

byla zahájena prezentací výsledků GDPI, kterou přednesla 

kontaktní osoba projektu GPDI Joana Canedo, a přednáškou o 

20 letech dekriminalizace a jejích výzvách, kterou přednesla 

výzkumnice Ximene Rêgo. Následovala diskuse o dopadech 

prováděných politik na lidské životy. Akce byla zakončena 

závěrečným komentářem 

Ligia Parodi, která společně s Joanou pracovala na tomto 

projektu jako ústřední bod. Na podporu akcí v jednotlivých 

zemích bylo natočeno video a o GDPI se psalo v 

portugalských médiích. 

Spojené království 

Ve Skotsku uspořádala organizace Recovering Justice v den 

spuštění iniciativy GDPI (8. listopadu) online akci. Jednalo se o 

panelovou diskusi, která představila důležitost a význam 

GDPI pro advokáty, aktivisty a vlády. Mezi řečníky byli Jamie 

Bridge z IDPC; Kirsten Horsburghová z organizace 

Skotské drogové fórum; Mark McGivern, hlavní reportér deníku 

Daily Record; RonnieCowan, poslanec, který se významně 

zasloužil o reformu protidrogové politiky; a Dr. Anna Rossová, 

čestná asistentka výzkumu v Drug Science. V průběhu 

kampaně GDPI se Fiona Gilbertsonová, ústřední osoba, setkala s 

ministrem pro drogy, který projekt podpořil a nabídl, že 

vystoupí na všech budoucích akcích souvisejících s GDPI. 

GDPI měla ve Skotsku velký úspěch; získala pozitivní zpětnou 

vazbu od účastníků a byla také popsána v celostátních 

zprávách. 

Maďarsko 

Hlavním hostem byl Peter Sarosi z nadace Rights Reporter 

Foundation (RRF). Původně bylo v plánu uspořádat 

workshop na Národní konferenci o závislostech. Konference 

však byla zrušena kvůli omezením v rámci programu COVID-

19. V důsledku toho, 

byly naplánovány alternativní akce. RRF vytvořila online video na 

podporu GDPI v rámci série videí Drugreporter Café. Index byl 

také prezentován v médiích; Peter o něm například hovořil v 

celostátním rozhlasovém pořadu o pokroku v reformě 

protidrogové politiky v Evropě. Dále se plánuje propagace 

GDPI v rádiu Tilos a v dalších online zpravodajských 

publikacích. 

 

 
 
 



Support Don't Punish (SDP) je celosvětová iniciativa 

zaměřená na občanskou veřejnost, která podporuje 

snižování škod a protidrogové politiky, jež upřednostňují 

veřejné zdraví a lidská práva. Kampaň usiluje o to, aby se 

harm reduction dostalo na politickou agendu posílením 

mobilizačních schopností postižených komunit a jejich 

spojenců, zahájením dialogu s lidmi odpovědnými za 

formulování politik a zvyšováním povědomí médií a 

veřejnosti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EuroNPUD hraje zásadní roli při prosazování snižování škod 

a reformy protidrogového práva v Evropě a je jedním z 

klíčových partnerů kampaně SDP. V roce 2021 poskytl 

EuroNPUD granty ve výši 450 EUR 12 zemským skupinám 

uživatelů drog v 10 zemích na realizaci aktivit spojených s 

celosvětovým akčním dnem SDP 26. června. Granty obdržely 

tyto skupiny: CATNPUD a Metzineres v Katalánsku, UISCE v 

Irsku, ItaNPUD v Itálii, CASO a GAT v Portugalsku, PeerNUPs v 

Řecku, Hnutí za progresivní drogovou politiku (MPDP) v 

Bulharsku, Brukarföreningen ve Švédsku, BrugerForeningen 

v Dánsku, Društvo AREAL ve Slovinsku a BerLUN v 

Německu. 

EuroNPUD také pověřil Maliho, designéra, který stojí za 

značkou Metzineres, aby vytvořil plakát, který byl přeložen do 

různých evropských jazyků. 

 

Akce pro jednotlivé země 

CATNPUD a Metzineres uspořádaly v katalánské Barceloně 

setkání různých aktivistických sítí a partnerských 

organizací, po němž následovala debata u kulatého stolu 

"Přemýšlíme o drogách? Zrušení války proti drogám je 

konec, nabídka jejich bezpečné distribuce je začátek". 

Uspořádali také čtení manifestu a instalaci pamětní desky 

na náměstí Plaça Reial. Den byl zakončen kabaretním 

vystoupením. 

UISCE zorganizovala a provedla tři školení o reakci na 

předávkování a o naloxonu ve spolupráci s místními 

komunitními službami v Irsku. Školení spoluvedli peer 

dobrovolníci, kteří byli vyškoleni jako facilitátoři v rámci 

příprav na akce SDP. 
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ItaNPUD distribuoval materiály SDP a uspořádal fotografickou 

soutěž v italském Monterotondo, zatímco v Římě zorganizoval 

internetové rádio a zúčastnil se rozhlasového rozhovoru se svým 

tradičním partnerem Radio Onda Rossa. Kromě toho ItaNPUD 

uspořádal 26. června webinář o správních sankcích. 

V Portugalsku zorganizovaly organizace CASO, GAMEM a Porto 

Solidário setkání pro ženy, nebinární osoby a sexuální pracovnice 

užívající drogy, které podpořila organizace WHRIN. Podobná 

akce byla uspořádána také 26. června v Lisabonu. Součástí akce 

v Lisabonu byla služba kontroly drog, mobilní jednotka pro 

konzumaci drog a otevřené shromáždění vrstevníků. 

Organizace PeerNUPs uspořádala akci SDP v řeckých Aténách, 

kde se spojila se sdružením obyvatel (Epimenoume Pedio tou 

Areos), kteří předtím protestovali proti "jehlovému parku", ale 

později uznali svou chybu. PeerNUPs a sdružení obyvatel 

podpořili diskusi s občanskou společností, ředitelem OAT, 

zástupcem EMCDDA a národním protidrogovým 

koordinátorem. 

MPDP navštívil nejstarší program OAT v bulharské Sofii, aby 

propagoval a vysvětlil myšlenku kampaně SDP. MPDP také 

vytvořila virtuální událost na sociálních sítích a propagovala ji 

na různých sociálních médiích. Hlavní akce byla uspořádána 26. 

června. Přestože SDP2021 byla první kampaní SDP 

organizovanou MPDP, podařilo se jí zajistit partnerskou 

podporu dvou největších programů OAT v Bulharsku. 

Brukarföreningen uspořádala ve Švédsku online informační 

kampaň. Informační kampaň se zaměřila na hlavní poselství a 

cíle SDP a zdůraznila potřebu podpory lidí užívajících drogy 

namísto jejich trestání, což je stále hlavní přístup v rámci 

švédské restriktivní protidrogové politiky. 

BrugerForeningen zorganizovala 22. června návštěvu 

poslankyně Kariny Lorentzenové, která kampaň SDP 

propagovala; 26. června navíc zajistila podpůrné prohlášení 

kodaňské starostky Mii Nyegaardové. BrugerForeningen také 

přispěla k semináři o Naloxonu, který v Kodani průběžně 

pořádá nevládní organizace Antidote Denmark; přednáška 

vedená k 

26. června připravili speciální předvolební seminář SDP. V den 

akce SDP byla uspořádána online akce, která byla široce 

propagována na Facebooku. 

Društvo AREAL uspořádalo dva workshopy o Naloxonu a 

bezpečnějším užívání drog, které se konaly v drop-in centru 

ŠENT a v Kralji Ulice ve slovinské Lublani. Društvo AREAL se 

také zúčastnilo průvodů hrdosti v Lublani a Mariboru, kde 

mezi účastníky zvyšovalo povědomí o kampani SDP a 

prosazování změn týkajících se lidských práv osob užívajících 

drogy. 

BerLUN byla založena před čtyřmi lety v den, který se shodoval s 

SDP, takže SDP2021 představila výročí a oslavu vzniku své 

skupiny. Na stránkách . 

uspořádal setkání a diskusi o SDP a protidrogové politice, kde 

zpochybnil současné represivní zákony a prosazoval 

humánnější a na důkazech založenou protidrogovou politiku. 
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EuroNPUD je členem konsorcia Robert Carr Fund Harm Reduction Consortium. Využíváme vedení a podpory 

Mezinárodního konsorcia pro drogovou politiku (IDPC) jako hlavního příjemce a spolupráce s partnery 

konsorcia. EuroNPUD je hrdý na to, že je členem evropské sítě International Network of People who Use 

Drugs (INPUD). INPUD je naším fiskálním hostitelem a umožňuje nám zastupovat lidi užívající drogy 

prostřednictvím Fóra občanské společnosti Evropské unie o drogách. EuroNPUD je také členem správní rady 

Correlation-European Harm Reduction Network. Evropská konference o snižování škod je 

klíčovou událostí v našem kalendáři a možnost pracovat v evropských konsorciích je pro naše sítě klíčovou 

budoucí příležitostí. Prostřednictvím partnerství a práce v konsorciu maximalizujeme využití zdrojů a náš 

dopad na podporu zdraví a ochranu práv osob užívajících drogy. 

EuroNPUD je vděčný našemu hlavnímu dárci, fondu Robert Carr Network Fund, který nám poskytl stálou 

základní investici do naší sítě, která nám umožnila osvědčit náš model a získat širší financování projektů. 

IDPC vede RCF Harm Reduction Consortium a EuroNPUD je vděčný Jamiemu Bridgeovi za jeho velkorysé a trpělivé 

poradenství a koučování. EuroNPUD je také vděčný INPUD za podporu při finančním řízení. EuroNPUD nadále 

spolupracuje se skupinou farmaceutických společností, včetně společností Camurus a ViiV Europe, které 

vyrábějí farmakoterapii pro osoby užívající drogy, a je vděčný za jejich podporu. 

EuroNPUD by také rád poděkoval našemu tvůrčímu týmu technických autorů, kterými 

jsou Lana Durjava, Graham Shaw, Dr. Chris Hallam a Mat Southwell; umělci a grafici Paulo 

Baigent, Mali Alicia Nieto Brotons, Anda Theodorakaki, Chris Stylianou a Morta Naujokaite'; 

a tvůrci videí Chris Stylianou, Chrissie Lutzu, Beatriz Silva a Janko Belin. 
 

 

Napsal Lana Durjava 
Navrhl Outlier Creatives 
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