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ALICE RAP jest interdyscyplinarnym projektem Unii Europejskiej, który ma na celu
pomóc decydentom zmienić podejście do ogromnych zarówno indywidualnych jak
i społeczno-ekonomicznych kosztów uzależnienia.
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest koordynatorem
jednego z pakietów roboczych ALICE-RAP „Costing Addiction” („Koszty uzależnień”),
którego celem jest ocena kosztów finansowych, społecznych i zdrowotnych różnego typu
uzależnień: od alkoholu, papierosów, narkotyków oraz hazardu. Wiodącą rolę
w merytorycznej realizacji zadań związanej z szacowaniem kosztów uzależnień pełni prof. dr
hab. Zofia Mielecka-Kubień z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Pakiet roboczy
„Costing Addiction” jest częścią obszaru ”Liczenie uzależnień”.
W ciągu 5-ciu lat w projekcie "Uzależnienia i Styl Życia we Współczesnej Europie –
redefinicja problemu. (ALICE RAP) weźmie udział ponad 100 naukowców z 73 instytucji
w 31 krajach, którzy będą wspólnie pracować nad stworzeniem zintegrowanej bazy danych
umożliwiającej podejmowanie działań i zmianę przepisów w oparciu o dowody naukowe.
Program badań oparty jest na badaniach ilościowych i jakościowych obejmujących swym
zakresem zarówno nauki humanistyczne i społeczne jak również biologiczne i medyczne.
Dziedziny ekspertyz naukowych wchodzących w skład projektu ALICE RAP:
badania uzależnień, antropologia, badania procesów poznawczych, kryminologia,
demografia, ekonomia, edukacja, inżynieria, epidemiologia, analityka, biologia
ewolucyjna, zarządzanie, historia, dziennikarstwo, prawo, matematyka, media,
neurobiologia, nauki polityczne, psychiatria, psychologia, psychoterapia, zdrowie
publiczne, zarządzanie publiczne, marketing społeczny, polityka społeczna,
psychologia społeczna, socjologia, technologia, toksykologia

Projekt ma na celu zweryfikowanie dotychczasowych wyników badań oraz
ugruntowanie ich naukowych podstaw po to, aby stworzyć nową dynamiczną płaszczyznę
publicznego i politycznego dialogu i debaty nad obecnym oraz przyszłym podejściem do
uzależnień.
Koszty programu ALICE RAP wynoszą 10 milionów Euro i są współfinansowane
z 7 Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Koordynacją projektu zajmuje się zespól
Hospital Clinic Foundation, Uniwersytetu w Barcelonie.

Nasze podejście:
ALICE RAP – ułatwienie zrozumienia uzależnień, zmiana polityki wobec
uzależnień na opartą na obiektywnych, naukowo potwierdzonych dowodach.
Polityka dotycząca uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień
behawioralnych
musi
być
zrównoważona
pomiędzy
wolnością
jednostki
a odpowiedzialnością społeczną, z uwzględnieniem uwarunkowań społecznych,
ekonomicznych i etycznych. Badania naukowe wskazują, że klasyfikacja legalności
substancji nie odzwierciedla rzeczywistych szkód, jakie wyrządzają jednostce lub
społeczeństwu.
Chociaż dostępna jest duża ilość dowodów naukowych umożliwiających prowadzenie
bardziej efektywnej polityki na rzecz poprawy zdrowia publicznego, to większość Państw nie
wykorzystuje tej wiedzy lub korzysta z niej w znikomym stopniu.
Projekt Alice RAP będzie starał się zmienić dotychczasowe podejście polityków do
zagadnienia uzależnień. Przeprowadzona zostanie analiza potencjalnych ekonomicznych,
zdrowotnych oraz społecznych konsekwencji nowego alternatywnego podejścia do
uzależnień. Wykorzystane zostaną nowoczesna metodologia i grupy eksperckie, co pozwoli
na wprowadzenie bardziej skutecznych rozwiązań na poziomie Unii Europejskiej i krajów
członkowskich.
Obszary zainteresowań:
Projekt jest podzielony na siedem obszarów i dwadzieścia jeden grup roboczych (trzy
w każdym obszarze), składających się na zintegrowaną, obejmującą wiele dziedzin nauki,
strategię badań interdyscyplinarnych:
1. " Etymologia uzależnień " – historyczne studium uzależnienia w ciągu wieków, analiza
wpływów i postaw
2. "Liczenie uzależnień” – definicje, zebranie danych na temat uzależnień oraz ich wpływu
na zdrowie i społeczeństwo.
3. "Determinanty uzależnień" – lepsze zrozumienie procesu inicjacji, przejścia do używania
problemowego oraz wchodzenia i wychodzenia z uzależnienia.
4. "Uzależnienie jako biznes – badania dochodów, zysków z legalnego i nielegalnego handlu,
wpływ dostawców i stron internetowych na działania polityczne.
5. "Marketing polityczny uzależnień" – w jaki sposób społeczeństwa radzą sobie z różnymi
stylami życia, rozwiązania polityczne wobec teraźniejszych i przyszłych nowych
uzależnień
6. "Proces uzależniania Młodych" – młodzież jako klienci, wpływ nowych technologii na
używanie środków psychoaktywnych, wzajemne powiązania kultury i biologii, czynniki,
które wspierają odporność i zmniejszają problemowe używanie środków
psychoaktywnych.
7. „Koordynacja i integracja” – zarządzanie programem z perspektywy partnerstwa oparte na
założeniu, że zdrowotne i społeczne wyzwania nie mogą być z powodzeniem rozwiązane
przez podmioty nie współpracujące ze sobą.
Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu proszę kontaktować się z:
Communications Officers for ALICE RAP - Fleur Braddick (fleur.braddick@gmail.com) and
Goretti Brunet (communication.clinic.projects@gmail.com)
lub
Krzysztof Brzózka (krzysztof.brzozka@parpa.pl),
prof. Zofia Mielecka-Kubień (mielecka@ue.katowice.pl)
Katarzyna Okulicz-Kozaryn (katarzyna.okulicz@parpa.pl).

