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Smernice in priporočila ter orodja za 

učinkovito upravljanje z nočnim življenjem

Matej Košir, Inštitut Utrip

2. slovenski preventivni dnevi

Debeli rtič, 21. junij 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«.

Evropski projekt 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 kmalu tudi v SL!)
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Evropski projekt Club Health

� Club Health je projekt, pri katerim so 
sodelovale partnerske organizacije iz            
15 držav članic EU in Norveške. 

Evropski projekt Club Health

� Glavni cilji projekta vključujejo:

� izgradnjo kapacitet na evropski, nacionalni in 

lokalni ravni za učinkovito izvajanje političnih 

ukrepov za zaščito zdravja v nočnem življenju;

� spodbujanje doslednejšega izvajanja strategij in 

zakonov na področju preprečevanja tveganega 

obnašanja mladih;



8.10.2013

3

Evropski projekt Club Health

� izboljšanje znanja in dostopnosti do znanja o 

učinkovitih na dokazih temelječih zakonodajnih in 

političnih ukrepih na področju nočnega življenja;

� podporo učinkovitemu izvajanju strategij in zakonov 

za bolj zdravo in varnejše nočno življenje;

� povečanje občutljivosti medijev, oglaševalske 

industrije in politično relevantnih akterjev (npr. 

pripravljalcev politik in odločevalcev) glede njihove 

odgovornosti za ukrepanje na tem področju.

Izvajanje politik

� Kateri politični ukrepi so bili prepoznani kot dobri, 

obetavni in zlasti učinkoviti:

� Večplastne („multi-component“), multidisciplinarne

strategije, ki obravnavajo več tveganih vedenj hkrati 

(npr. alkohol, prepovedane droge, nasilje, prometna 

varnost itd.) so bolj uspešne.

� Ukrepi, ki učinkovito zmanjšujejo prekomerno pitje 

alkohola in opitost, imajo ugodne učinke tudi v 

zmanjšanju drugih z nočnim življenjem povezanih 

tveganih vedenj (npr. nasilje, tvegana spolnost, 

vožnja pod vplivom alkohola itd.).
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Izvajanje politik

� Ukrepi, ki vključujejo redno sodelovanje med 

različnimi pristojnimi ustanovami (npr. lokalnimi 

uradniki, policijo idr.) in industrijo zabave, so se 

pokazali za bolj učinkovite.

� Dosledno izvajanje in nadzor nad izvajanjem politik 

ali zakonodaje je ključno za uspešnost strategij in 

ukrepov v praksi, še posebej pa to velja v primeru 

sodelovanja med oblastmi in industrijo zabave.

Ukrepi z več politične in družbene podpore so bolj 

uspešni.

NightSCOPE

� NightSCOPE: 

spletno orodje v 

podporo lokalnemu 

partnerskemu 

sodelovanju

www.nightscope.eu



8.10.2013

5

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 in 
priročnik 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

Slovenske verzije na spletu v kratkem …
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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


