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Wat is FYFA?

Wat zijn de objectieven?

FYFA (Focus on Youth, Football and alcohol) is een Europese 
samenwerking om zo veel mogelijk bingedrinken en drinken op 
minderjarige leeftijd terug te brengen omdat beide een grote impact 
hebben op de gezondheid en het welzijn van de Europese populatie.

Sport is één van de meest populaire vrije tijdsactiviteiten bij jongeren 
in Europa, maar wordt te weinig gezien als een setting voor beleid en 
interventie voor een gezondere levensstijl. Sport bereikt daarenboven 
een breed publiek: zowel gegoede als meer kwetsbare jongeren. 

Sponsoring en alcoholpromotie creëerden een sterk platform voor 
alcoholmarketing, waarbij alcohol sterk gekoppeld wordt aan 
sportteams en plezier maken. Wij zijn van mening dat beleidsmakers 
en andere sleutelfiguren binnen de sportgemeenschap niet genoeg 
aandacht besteden aan de risico’s en schade van alcoholgebruik.  
Ze zijn er zich ook niet van bewust in hoeverre de sponsordeals 
alcoholconsumptie linken aan gezondheid en doorzettingsvermogen, 
kwaliteiten van de topsporter.

Coaches, bestuursleden en andere sleutelfiguren in de gemeenschap 
moeten tenminste toegang hebben tot de beste interventies, strategieën 
en ondersteuning om bingedrinken en minderjarig drinken tegen te 
gaan.

FYFA zal goede voorbeelden samenbrengen die risicovol drinken 
effectief voorkomen en richtlijnen over alcoholconsumptie voor 
sportclubs in heel Europa uitwerken . 

FYFA bestudeert hoe clubs kunnen bijdragen aan de preventie van 
niet-overdraagbare aandoeningen met focus op één belangrijke 
risicofactor: alcohol. FYFA bouwt ook verder aan bekwaamheid op 
nationaal en internationaal niveau.



Wat doen wij?

Hoe kan ik hier aan participeren?

Indien uw organisatie geïnteresseerd is om aan dit project mee te 
werken kan u steeds mailen naar info@eurocare.org.

Een participerende organisatie heeft geen contractuele verbintenis 
met de financierder en kan ook geen EU-financiering krijgen. 
Desalniettemin zijn wij op zoek naar samenwerkende partners die 
de technische en wetenschappelijke kwaliteit van dit project kunnen 
verhogen, evenals bijstand kunnen verlenen met de disseminatie van de 
resultaten. Partners vanuit alle landen zijn welkom. 

Indien u bestuurder bent van een sportclub met jeugdafdeling en 
interesse heeft in deelname aan dit project, kan u ons altijd contacteren 
via astrid.deschutter@vad.be.   

Er wordt een overzicht gemaakt van het internationaal, nationaal en 
lokaal beleid op het vlak van jongeren, sport, marketing en alcohol. 
Relevante stakeholders en beleidsmakers worden op elk niveau 
bevraagd. Op lokaal niveau wordt er in elk van de zes deelnemende 
landen een voetbalclub geselecteerd waar de bestuursleden en 
jongeren tussen de 13 en 15 jaar bevraagd worden naar hun attitudes 
en strategieën om alcoholgebruik en alcohol gerelateerde schade bij 
jongeren te voorkomen of beperken.

Tenslotte maakt FYFA alle resultaten en aanbevelingen van het project 
bekend op een internationale conferentie in 2019.



SCOTTISH HEALTH ACTION ON 
ALCOHOL PROBLEMS (SHAAP), 
United Kingdom

FUNDATIA ROMTENS (ROMTENS), 
Romania

VERENIGING VOOR ALCOHOL- EN 
ANDERE DRUGPROBLEMEN VZW 
(VAD VZW), Belgium

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA (ISS), Italy

MLADINSKA ZVEZA ZA ALKOHOLNO 
POLITIKO - ALCOHOL POLICY YOUTH 
NETWORK (APYN), Slovenia 

PANSTWOWA AGENCJA 
ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW 
ALKOHOLOWYCH (PARPA), Poland

FINNISH ASSOCIATION FOR SUBSTANCE 
ABUSE PREVENTION (EHYT), Finland

Coordinator

Partners

European Alcohol Policy Alliance (Eurocare)


