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Kas yra FYFA?

Kokie yra projekto FYFA uzdaviniai?

FYFA – tai jungtinė iniciatyva, kuria siekiama sumažinti nepilnamečių 
alkoholio vartojimą ir jaunimo epizodinį girtavimą (gausų vartojimą) 
tarp jaunų žmonių, nes tai reikšmingai veikia  Europos gyventojų 
sveikatą ir gerovę.

Sportas – vienas populiariausių jaunų žmonių užsiėmimų Europoje, 
bet dažnai neišnaudojamas kaip priemonė elgsenai keisti. Sportas 
veikia daugybę įvairių socialinių grupių – nuo jaunimo lyderių iki 
pažeidžiamiausių jaunimo grupių.

Alkoholinių gėrimų reklama – per paramą sportui – tapo stipria 
alkoholinių gėrimų rinkodaros platforma, sėkmingai siejanti alkoholio 
vartojimą ir sportą. Manome, kad sprendimų priėmėjai ir sporto lyderiai 
nebuvo pakankamai atidūs alkoholio keliamai žalai ir laiku nepripažino, 
kad sporto rėmimas sudaro sąlygas sieti alkoholio vartojimą su sveikata 
ir fizine jėga, kuri asocijuojasi su profesionaliu sportu.

Treneriams, klubų atstovams ir visuomenės lyderiams turėtume suteikti 
informaciją apie nepilnamečių alkoholio vartojimo mažinimo gerąsias 
praktikas. 

Aprašyti gerąsias praktikas, mažinančias jaunimo epizodinį girtavimą, 
ir parengti alkoholio kontrolės politikos rekomendacijas jaunimo sporto 
klubams Europoje.

FYFA analizuos kaip jaunimo sporto klubai pateikia informaciją apie 
vieną reikšmingiausių lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymo rizikos veiksnį – 
alkoholio vartojimą. FYFA stiprins Europos Sąjungos ir valstybių narių 
ryšius stiprinant šios srities gebėjimus. 
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Ka mes darome?

Kaip galeciau prisideti?

Jeigu jūsų organizacija norėtų tapti bendradarbiaujančiu partneriu 
projekte, kviečiame susisiekti el. paštu info@eurocare.org 

Su bendradarbiaujančiais partneriais nėra sudaromos jokios sutartys 
raštu, jie negali gauti ES finansavimo. Vis tik, ieškome partnerių, kurie 
galėtų sustiprinti projekto techninį ir mokslinį pajėgumą, padėtų skleisti 
projekto rezultatus. Partneriai galimi iš visų šalių.

Jeigu valdote jaunimo sporto klubą ir norite prisidėti prie projekto, 
parašykite mums aukščiau nurodytu el. paštu.

FYFA projektas išanalizuos dabartines jaunimui skirtas alkoholio 
vartojimo mažinimo politikos priemones, susijusias su sportu, rinkodara 
ir alkoholiu, ypatingą dėmesį skiriant futbolui tarptautiniame, 
nacionaliniame ir vietiniame lygmenyje. Bus vykdomi suinteresuotų 
grupių ir sprendimų priėmėjų interviu. Identifikuosime vieną vietos 
sporto klubą kiekvienoje iš šešių ES valstybių narių, kuriame jauni 
žmonės (13-15 m. amžiaus) užsiima reguliaria sportine veikla, ir atliksime 
interviu su futbolo klubo vadovybe, siekiant išsiaiškinti jų požiūrį ir 
priemones, kurios padėtų sumažinti jaunimo alkoholio vartojimą ir jo 
sukeltą žalą. Galiausiai, FYFA organizuos tarptautinę konferenciją apie 
alkoholį, sportą ir jaunimą, kurioje bus pristatyti projekto rezultatai ir 
rekomendacijos.
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ŠKOTIJOS INICIATYVA ALKOHOLIO 
PROBLEMOMS SPRĘSTI (SHAAP),
 Jungtinė Karalystė

ROMTENS FONDAS (ROMTENS), 
Rumunija

ASOCIACIJA ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ 
PROBLEMOMS SPRĘSTI (VAD VZV), 
Belgija

NACIONALINIS SVEIKATOS INSTITUTAS 
(ISS), Italija

EUROPOS JAUNIMO ALKOHOLIO 
POLITIKOS TINKLAS (APYN), Slovėnija

LENKIJOS VALSTYBINĖ SU ALKOHOLIO 
VARTOJIMU SUSIJUSIŲ PROBLEMŲ 
PREVENCIJOS AGENTŪRA (PARPA), Lenkija 

SUOMIJOS NARKOMANIJOS 
PREVENCIJOS ASOCIACIJA (EHYT), Suomija
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