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Smernice in priporočila ter orodja za
učinkovito upravljanje z nočnim življenjem
Matej Košir, Inštitut Utrip
3. Forum NVO za kakovost v preventivi
Ljubljana, 12. december 2013
Projekt »Opolnomočenje NVO za kakovostno izvajanje preventivnih programov na področju preprečevanja
zasvojenosti« financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: »Institucionalna in administrativna
usposobljenost«, prednostna usmeritev 5.3.: »Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga«.

Značilnosti nočnega življenja
• ima pomembno vlogo v sodobnem življenju,
zlasti mladih
• predstavlja enega od bolj kritičnih vidikov
preživljanja prostega časa mladih
• hkrati predstavlja eno od glavnih priložnosti
zlasti večjih mest za dodatno zaposlovanje,
gospodarski razvoj in razcvet turizma
• ne prinaša zgolj pozitivnih učinkov, temveč
tudi široko paleto zdravstvenih in socialnih
problemov
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Značilnosti nočnega življenja
• Zdravstveni problemi (poškodbe, opitost, poškodbe
sluha in vida, težave zaradi vročine …)

•
•
•
•

Nasilje (pretepi, konflikti z osebjem …)
Tvegani in neprostovoljni spolni odnosi
Prevoz (vožnja pod vplivom alkohola in drugih drog)
Javni red in mir (hrup, popivanje po ulicah in parkih,
vandalizem …)

• Pitje alkohola s strani mladoletnikov (ZOPA …)
• Kriminal in številne druge kršitve zakona

Značilnosti nočnega življenja
• Škoda ni povezana zgolj z zdravstvenimi
posledicami, temveč so visoki tudi ekonomski
stroški (npr. prometne nesreče, odsotnost z dela
oziroma bolniški stalež, prezgodnje smrti in s tem
povezana izguba prihodnjega zaslužka itd.).

• Raziskave v Evropi in svetu kažejo, da se vse
več mladih tvegano obnaša, zlasti v nočnem
času, pri čemer so rezultati zlasti zaskrbljujoči
v primeru alkohola.
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Značilnosti nočnega življenja
• Alkohol je v svetu šesti najpomembnejši vzrok
za prezgodnjo umrljivost in obolevnost, v
Evropi pa celo tretji oziroma prvi med mladimi.
• Kar 4 % bremena bolezni v svetu lahko
pripišemo alkoholu, v Evropi celo 8 %, kar
znese približno 125 milijard evrov oziroma 1,3
% bruto nacionalnega produkta na stari celini.
• Večino alkohola popijemo prek
vikendov in zvečer oz. ponoči.

Značilnosti nočnega življenja
• Raziskave v nekaterih državah so razkrile, da
novejše sintetične droge (kot je npr. ekstazi)
uporablja bistveno več obiskovalcev diskotek
in nočnih klubov kot mladih ljudi, ki so del
splošne populacije.
• Tako po Evropi kot drugod po svetu popiva
čedalje več mladih in čedalje več jih pije z
namenom, da bi se napili.

3

12.12.2013

Značilnosti nočnega življenja
• Alkohol je tesno povezan z nasiljem in
prometno varnostjo. V nekaterih državah se
1/5 vseh nasilnih dejanj in nesreč pripeti v
klubih ali v njihovi okolici in v 80 % primerov je
prisoten tudi alkohol.
• Mnogi ljudje v nočnem življenju srečajo nove
spolne partnerje. Pri mladih je verjetnost, da
bodo imeli nezaščitene spolne odnose,
dvakrat večja, kadar so pijani.

Značilnosti nočnega življenja
• V nočnih lokalih zna biti zelo hrupno in 2/3
obiskovalcev sta že izkusili težave s sluhom
po noči, ki so jo preživeli v hrupnem lokalu. V
nekaterih primerih pride do trajne okvare
sluha.
• Nemalo mladih poroča tudi
o problemih z vidom zaradi
neprimerne osvetlitve in
pretiranih svetlobnih efektov.
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Značilnosti nočnega življenja
• Ustvarjanje varnejšega in bolj zdravega okolja
za nočno življenje mladih je vse pomembnejša
prednostna naloga številnih mest v Evropi in
drugod.
• Učinkovito upravljanje nočnega življenja je
ključnega pomena za varovanje zdravja
mladih ter zmanjševanje številnih bremen, ki
jih tvegano obnašanje mladih prinaša javnim
službam, industriji zabave in družbi kot celoti.

Učinkovite politike


Kateri politični ukrepi so praviloma učinkoviti:


Večplastne in multidisciplinarne strategije, ki
obravnavajo več tveganih vedenj hkrati
(npr. alkohol, prepovedane droge, nasilje,
prometna varnost itd.)
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Učinkovite politike


Kateri politični ukrepi so praviloma učinkoviti:


Ukrepi, ki učinkovito zmanjšujejo
prekomerno pitje alkohola in opitost, imajo
ugodne učinke tudi na zmanjšanje drugih z
nočnim življenjem povezanih tveganih
vedenj (npr. nasilje, tvegana spolnost, vožnja pod
vplivom alkohola itd.).

Učinkovite politike


Kateri politični ukrepi so praviloma učinkoviti:


Ukrepi, ki vključujejo redno sodelovanje
med različnimi pristojnimi ustanovami
(npr. lokalnimi uradniki, policijo idr.) in industrijo
zabave

6

12.12.2013

Učinkovite politike


Kateri politični ukrepi so praviloma učinkoviti:




Dosledno izvajanje in nadzor nad
izvajanjem politik ali zakonodaje je ključno
za uspešnost strategij in ukrepov v praksi,
še posebej to velja v primeru sodelovanja
med oblastmi in industrijo zabave.
Ukrepi z več politične in družbene podpore
so bolj uspešni.

Učinkovite politike
Sodelovanje
različnih akterjev

Najboljša strategija

Usposabljanje /
izobraževanje

Dosledno
izvajanje politik
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Ukrepi, povezani z lokali
• Programi usposabljanja osebja
(npr. usposabljanje za odgovornejšo strežbo alkohola)

• Hišne politike (razvite s strani upravljalcev lokalov)
• Kodeksi ravnanja in drugi dogovori
(razviti s strani združenj nočnih lokalov)

• Odpiralni čas / omejitev števila obiskovalcev
(večinoma ukrepi lokalnih skupnosti)

• Fizično okolje (npr. preprečevanje gneče, prepoved
kajenja, neuporaba steklovine, nadzor hrupa)

• Testiranje drog (testiranje na lokaciji, protislovnost!)

Skupnostni / večplastni ukrepi
• Ozaveščanje skupnosti in mobilizacija
(npr. vključevanje različnih akterjev na lokalni ravni)

• Usposabljanja (npr. usposabljanje osebja lokalov in
drugih akterjev, preprečevanje kriminala idr.)

• Izboljšanje zdravja in varnosti na lokacijah
nočnega življenja (npr. zdravi / varnejši lokali)
• Informiranje / ozaveščanje obiskovalcev
(npr. s ciljem zmanjšanja tveganj in škode)

• Nadzor nad izvajanjem zakonodaje in ukrepov
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Urgentna služba, medicinska / prva pomoč
• Urgentna služba prisotna na dogodkih
• „Ambulantne“ sobe v večjih diskotekah / klubih
• Usposabljanje osebja v nočnem lokalu o
nudenju prve pomoči

Licenciranje / nadzor nad izvajanjem ukrepov
• Licenciranje lokalov za prodajo alkohola
• Učinkovitost nadzora nad izvajanjem ukrepov
in policijskih intervencij (npr. prisotnost
inšpektorjev in policije na območjih nočnega življenja)

• Nove tehnologije za zagotavljanje varnosti
(npr. CCTV)

• Politična podpora je zelo pomembna!
• Nadzor pitja med mladoletniki (npr. nadzor
osebnih dokumentov, zapestnice za polnoletne ipd.)
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Lokalno okolje / soseske z nočnim življenjem
• Preprečevanje gneče oziroma zbiranja
prevelikih množic ljudi
• Dostopnost javnega prevoza ponoči
(npr. mestni avtobus, zastonj ali precej cenejši taksi)

• Javna razsvetljava v okolici nočnih lokalov
• Nadzor nad hrupom v soseskah, ki so bolj
obremenjene z nočnim življenjem

Ukrepi glede vožnje pod vplivom alkohola
• Določitev treznega voznika (protislovnost!)
• Usposabljanje celotnega osebja lokalov glede
strežbe alkohola (zlasti mlajšim od 18 let in opitim)
• Naključni nadzori nad opitostjo voznikov
• Zvišanje minimalne starosti za nakup alkohola
(velja predvsem za države, kjer omejitev ni 18 let)

• Vgrajene ključavnice v vozilih (za večkratne kršitelje)
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Sodelovanje pristojnih služb z lokali
• Sodelovanje med nočnimi lokali in lokalnimi
oblastmi (dobra praksa v številnih državah)
• Možnosti: usposabljanje osebja, sodelovanje s
policijo in urgentno službo, aktivnosti proti vožnji pod
vplivom alkohola ipd.

• Prostovoljne pobude in kampanje
alkoholne industrije (odgovorno pitje
alkoholnih pijač, protislovnost!)

• Prostorska zasnova / načrtovanje (proaktivnost!)

Upoštevanje (sub-)kulturnega konteksta
• Kultura nočnega življenja ima močan vpliv na
to, kako ljudje opredeljujejo užitek, zabavo,
socialna razmerja, pitje alkohola in uporabo
drugih drog itd.
• Ko razvijamo različne ukrepe za zabave z
različnim kontekstom (npr. zabave z elektronsko
glasbo, rock koncerti, festival metal ali reggae glasbe),

moramo ta kontekst vedno upoštevati …
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„Klasični“ preventivni ukrepi
• Zvišanje cene alkohola, prepoved popustov in
raznih akcij (npr. „happy hours“) ipd.
• Zmanjšanje dostopnosti alkoholnih pijač
(npr. omejevanje ur in dni prodaje alkohola, gostota
prodajnih mest, strožji nadzor nad izvajanjem ukrepov)

• Prepoved oglaševanja in promocije alkoholnih
pijač (npr. tudi omejevanje oglaševanja za šankom)
• Zagotavljanje zadostnih sredstev za ukrepanje
(„no money, no funny!“)

Informiranje / ozaveščanje in kampanje
• Informiranje / ozaveščanje obiskovalcev
lokalov (npr. info letaki, vrstniški pristopi, pristopi
zmanjševanja tveganj in škode)

• Preventiva v šolskem prostoru (npr. krepitev
veščin, normativno izobraževanje, relevantne
informacije glede na starost ciljne skupine,
interaktivnost / igra vlog itd.)

• Medijske kampanje (le kot dodatek / podpora!)
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Club Health


Club Health - Healthy and Safer Nightlife of Youth
(Health Programme, 2009-2012)



Skupek orodij in virov, ki pomagajo lokalnih in
nacionalnim oblastem in odločevalcem ter tudi
praktikom, da razvijajo bolj zdrava in
varnejša okolja nočnega življenja.



www.club-health.eu (orodja tudi v SL!)

NightSCOPE


NightSCOPE:
spletno orodje v
podporo lokalnemu
partnerskemu
sodelovanju
www.nightscope.eu
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NightSCOPE






NightSCOPE je spletno orodje,
ki smo ga razvili z namenom
pomagati lokalnim oblastem
oceniti in okrepiti njihove
pristope za zagotavljanje
varnejšega in bolj zdravega
okolja nočnega življenja.
NightSCOPE je brezplačen in
ga lahko uporabljamo tolikokrat,
kolikokrat želimo.
NightSCOPE je na voljo tule:
http://www.nightscope.eu

Standardi


Standardi za izboljšanje zdravja in
varnosti v nočnih lokalih
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Standardi


Standardi za izboljšanje zdravja in
varnosti v nočnih lokalih:
Club Health je razvil skupek standardov za
izboljšanje zdravja in varnosti v nočnih
lokalih. Ta skupek standardov je neke vrste
referenčni vodič za registrirane / licencirane
nočne lokale ter njihove upravljalce in
promotorje. Uporaben je tudi za pristojne
ustanove, ki skrbijo za ukrepe in nadzor.

Usposabljanje osebja v lokalih


Koncept usposabljanja osebja v lokalih
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Usposabljanje osebja v lokalih



Koncept usposabljanja osebja v lokalih:
Club Health je razvil koncept usposabljanja (v
obliki priročnika) za osebje v nočnih lokalih, ki
krepi njihovo znanje o različnih tveganih
situacijah ter jim pomaga te situacije
identificirati in obvladovati. S tem jim pomaga
pri pripravi in izvedbi učinkovitejših strategij za
bolj zdrave in varnejše nočne lokale.

Club Health
Spletna stran:
www.club-health.eu
E-pošta:
info@club-health.eu
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Club Health
9. mednarodna konferenca Club Health, 17.-19. junij 2015 (Lizbona)

Zaključna misel
Kolikor dolgo se bodo ljudje želeli zabavati,
toliko dolgo jim bodo drugi želeli to na
različne načine preprečevati. Policisti in
druge pristojne ustanove pa bodo s tem
vedno znova zaposleni … (Hadfield, 2009)
Naš skupni interes ni, da mladim preprečimo
nočno zabavo, temveč da jo naredimo bolj
zdravo in varnejšo za vse (mlade, strokovne
službe, osebje v lokalih, sosede idr.)
(Košir, Club Health konferenca, Praga 2011).
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Hvala za pozornost!
Matej Košir
Inštitut za raziskave in razvoj “Utrip”
Trubarjeva cesta 13, 1290 Grosuplje
Pisarna: Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana
Telefon: (031) 880-520
E-pošta: info@institut-utrip.si
Spletna stran: www.institut-utrip.si
Spletna stran projekta: www.preventivna-platforma.si
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