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Pentru asigurarea siguranţei şi sănătăţii în contextul vieţii recreaţionale de noapte, este necesară intervenţia
asupra proceselor ce determină apariţia riscurilor. Prin urmare, este imperativ ca factorii şi mecanismele
care pot reduce sau agrava aceste riscuri să fie cunoscuţi şi evaluaţi eficient. Măsurile eficiente pot avea ca
rezultat minimizarea riscurilor privind sănătatea, siguranţa şi asigurarea cu succes a satisfacţiei clienţilor.
Totuşi, încercarea de a asigura activităţilor vieţii de noapte criterii adecvate de sănătate şi siguranţă necesită
armonizarea mai multor factori şi necesităţi. Aşadar, este foarte necesară coordonarea imbunătăţită intre
agenţii atât la nivel european, naţional şi local, cât şi intre sectoarele public şi privat.
Acest manual este rezultatul evaluării unui set de standarde întocmite ca parte a proiectului „Club Health”
(co-finanţat de către Comisia Europeană în cadrul Programului de Sănătate 2008-2013) pentru asigurarea
sănătăţii şi siguranţei în cadrul evenimentelor recreaţionale ale vieţii de noapte. Un număr semnificativ
de dovezi demonstrează că anumite caracteristici (de ex. băuturi ieftine şi promoţii, supraaglomerare,
supraîncălzire şi un nivel ridicat de libertinaj/permisivitate) sunt factori majori care generează problemele
legate de alcool în şi în jurul locaţiilor cu autorizaţie de comercializare a acestuia. Nivelul alcolemiei clienţilor
este de asemenea un factor important. Rezultatul este acela că personalul şi conducerea unui local pot contribui la realizarea unor schimbări de comportament prin aplicarea practicilor pro-active. Aceste practici pot
include scheme cum ar fi: i) asigurarea condiţiilor fizice şi psihice în cadrul localului; ii) garantarea faptului
că personalul înţelege şi se angajează în practici responsabile; iii) evitarea strategiilor de marketing care
încurajează consumul excesiv de alcool; şi iv) elaborarea unor strategii de parteneriat pentru reducerea incidentelor legate de alcool, de exemplu stabilirea unei bune comunicări şi cooperări între poliţie, autorităţile
locale, agenţiile de transport public, serviciile sanitare şi comunitate.
Lucrarea de faţă are rolul unui ghid de referinţă pentru locaţiile cu licenţă, manageri şi promotori. Pe durata nopţii, priorităţile organizării includ: interzicerea vânzării alcoolului persoanelor sub vârsta legală;
eliminarea practicilor de marketing iresponsabil şi a promoţiilor de vânzări; asigurarea siguranţei clienţilor
şi a personalului şi imbunătăţirea siguranţei publice, prin care se reduce volumul de neplăceri cauzate
comunităţilor. Acest manual este un ghid de referinţă şi pentru agenţiile responsabile de acordarea licenţelor
şi stabilirea politicilor de funcţionare. Nu există o abordare cuprinzătoare care să poată garanta că nu se vor
produce incidente legate de sănătate şi siguranţa în şi în jurul locaţiilor de noapte, dar există numeroşi paşi
care pot fi efectuaţi pentru reducerea probabilităţii survenirii acestor incidente.

Argumentare
Studiile asupra factorilor de risc şi procedurilor pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei în locaţiile vieţii
recreaţionale de noapte au fost realizate în cea mai mare parte în Australia, Canada, SUA şi Marea Britanie.
Scopul studiului nostru de cercetare a fost să explorăm dacă acele componente identificate în literatura
ştiinţifică ca fiind elemente-cheie au o aplicare şi la nivel European. O parte a metodologiei noastre a constat în preluarea dovezilor empirice ştiinţifice şi apoi prezentarea lor reprezentaţilor industriei recreaţionale
pentru a identifica opiniile şi gândurile practicanţilor; au fost adunate şi opiniile altor participanţi-cheie
care lucrează în domeniu, pentru a fi comparate. Acest studiu de cercetare a fost gândit în mod special pentru evidenţierea unor posibile sensibilităţi culturale.
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Participanţi
La acest studiu au participat mai mult de 75 respondenţi/surse din peste 14 ţări europene diferite (din oraşe
mici, medii şi mari – toate cu o viaţă de noapte vibrantă). Dintre aceşti respondenţi, în jur de 80% au fost
reprezentanţi ai industriei recreaţionale (majoritatea dintre ei fiind manageri sau proprietari de club – dar au
fost incluşi şi reprezentanţi ai organizaţiilor-umbrelă şi promotori de evenimente); restul de 20% au fost alţi
profesionişti care lucrează direct în domeniu (de ex. reprezentanţi din servicii de sănătate publică, legiuitori
şi reprezentanţi ai poliţiei).

Instrument de evaluare
S-a efectuat o cercetare1 amplă a literaturii în domeniu, insistând mai ales asupra identificării strategiilor care
pot asigura măsuri adecvate de sănătate şi siguranţă în locaţiile recreaţionale şi cele mai bune practici (sau
cele mai promiţătoare). Folosind aceste informaţii, a fost întocmit un set de standarde, împărţit în trei categorii principale, cu un număr de sub-grupe (acest aspect va facilita evaluarea şi monitorizarea componetelorcheie selectate):
1. CONDIŢIILE LOCAŢIEI
1.1. Politici de acces şi siguranţă la intrare 
1.2. În interiorul locaţiei: ambientul fizic
1.3. În interiorul locaţiei: ambientul social 
Club Health Healthy and Safer Night of Youth

1.4. Politica de dispersare a mulţimii
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2. FACTORI LEGAŢI DE PERSONAL ŞI MANAGEMENT
2.1. Abordarea managerială
2.2. Personalul care serveşte (ospătari, barmani)
2.3. Personalul de la intrare şi personalul de securitate(nu servesc)
2.4. Personalul pentru spectacol/recepţie: DJ (disk-jockey şi crainici)
3. PROMOTIILE ŞI REGULILE DE VÂNZARE ALE ALCOOLULUI
3.1. Stabilirea preţului şi funcţionarea
3.2. Promoţii speciale

Prima coloană din instrumentul de evaluare le cere participanţilor: 1) să informeze dacă componenta a fost
operaţională (de ex. dacă s-a desfăşurat în locaţia lor, independent dacă era obligatorie sau nu); 2) să informeze dacă era reglementată prin lege; şi 3) fiind reglementată legal, dacă era pusă în aplicare şi de către cine.
Apoi (în următoarele coloane) participanţii au trebuit să: i) să evalueze usurinţa implementării; ii) să evalueze costul de implementare şi susţinere; iii) să evalueze eficienţa; iv) să evalueze acceptabilitatea (de ex.
dacă este sensibil la normele cultural locale?); şi la final, v) să evalueze importanţa acestuia ca fiind un
element-cheie al strategiei generale (folosind o scară de la 1=cel mai important la 5=cel mai puţin important).
1 Calafat, A., Juan, M., Duch, M.A. (2009) Intervenţii preventive în viaţa de noapte: o revizuire. Adicciones, 21 (4), 387-414 şi Hughes K, Quigg Z, Eckley L,
Bellis M, Jones L, Calafat A, Kosir M, van Hasselt N. (2010) Factorii de mediu în locaţiile unde se comercializează alcool şi tulburări legate de alcool: baza
dovezilor pentru o intervenţie europeană. Addiction, 106, Supplement 1:37-46.

A fost întocmit un protocol pentru ca toţi cercetătorii să poată prezenta proiectul şi instrumentele asociate potenţialilor respondenţi şi să asigure obţinerea datelor standardizate. În fiecare locaţie a fost acordată
consultanţă referitor la contactarea reprezentanţilor organizaţiilor-umbrelă, proprietarilor şi managerilor de
locaţii cunoscute, astfel încât să poată fi evaluat un spectru mai larg al acestui domeniu; de asemenea, au
fost cerute pentru a fi comparate, şi opiniile altor profesionişti care lucrează în domeniu, cum ar fi experţi în
sănătate publică şi legiuitori.
Diversitatea regulilor, numărul şi gama largă de agenţii şi/sau autorităţi implicate, variază semnificativ de-a
lungul Europei (câteodată chiar şi în cadrul unor oraşe/regiuni diferite ale aceleiaşi ţări), şi tot aşa diferă şi
cerinţele pentru licenţiere; aceste aspecte fac dificilă comparaţia între legislaţii şi măsurile de aplicare ale
acestora. De asemenea, atât familiarizarea respondenţilor cu subiectul şi termenii folosiţi în chestionar cât
şi capacitatea fiecăruia de a înţelege clauzele/prevederile incluse în fiecare termen, au adăugat anumite
dificultăţi la finalizarea şi analizarea chestionarelor. În anumite cazuri, aceste neclarităţi au fost lămurite abia
după interviu, folosind rapoarte calitative întocmite de către cercetătorii/investigatorii locali.

Clasificarea componentelor
Pentru facilitarea înţelegerii şi indicarea importanţei diferitelor componente, am stabilit următoarea clasificare:

Componente-cheie

Componente recomandate

În circumstanţe speciale

Aceste componente sunt menţionate
în cercetări (literatura ştiinţifică) şi
practică (experienţa reprezentanţilor
industriei de profil) şi confirmate de
opinia celorlalţi participanţi-cheie
consultaţi. Marcat în manual cu portocaliu.

Aceste elemente nu au suficiente
dovezi să le susţină, dar au fost
confirmate în practică. Marcat în
manual cu verde.

Aceste componente nu au fost
semnalate prin evidenţe sau
practică (sau prin rezultate contradictorii) şi e posibil să nu se
aplice tuturor locaţiilor, dar ar
trebui luate în considerare în
anumite circumstanţe. Marcat în
manual cu alb.

Evidenţele din literatura au fost marcate utilizând o scară: de la *** dacă sunt compatibile: până la * dacă sunt insuficiente, sau cu ‘?‘ dacă sunt contradictorii → inexistente. Elementele practice din experienţa reprezentanţilor
industriei de profil sunt evaluate de la 1=cel mai important până la 5=cel mai puţin important.
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Constatări
Este foarte important să subliniem că, in lumina rezultatelor studiului, reprezentanţii industriei de profil sunt
perfect conştienţi de acele componente identificate de literatură ca fiind „cheie” pentru activitatea lor şi se pare
că se conformează cerinţelor şi procedurilor. Una din ipotezele acestui studiu constă în diferenţele legate de acceptare, datorate sensibilităţii culturale prezente în anumite ţări; totuşi, nu au fost observate diferenţe majore
privind elementele-cheie.
Majoritatea reprezentanţilor industriei de profil au demonstrat un nivel ridicat de conformare operaţională, dar
şi-au exprimat îndoielile referitoare la norme suplimentare privind elemente ce nu constituie încă o cerinţă pentru
obţinerea licenţei sau nu sunt puse în aplicare în mod corect. Reprezentanţii industriei şi-au exprimat preferinţa
pentru „îndrumare” faţă de „punerea în aplicare” referitor la locaţii. Mai mult, o parte din aceia care au declarat
că au îndeplinit procedurile, dar ar dori ca acestea să nu fie obligatorii, au mai declarat şi că au folosit această
conformare ca un tip de „diferenţiere” care îi evidenţiază faţă de alţi potenţiali competitori. Cu alte cuvinte,
calitatea reprezintă o valoare adaugată folosită ca o strategie de marketing. Reprezentanţii se tem că mai multe
norme şi reguli înseamnă obstacole suplimentare în managementul zilnic – muncă de birou adiţională şi costuri
de funcţionare crescute. Totuşi, schemele de colaborare implementate la nivelul comunităţii între comercianţii
cu licenţă şi alţi participanţi-cheie s-au dovedit a fi o metodă eficientă de reducere a neplăcerilor şi infracţiunilor,
cat şi de obţinere a unei profitabilităţii crescute a afacerii şi a atracţiei generale pentru zona respectivă.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

O preferinţă pentru reguli în loc de sugestii a fost detectată în ţările est Europene. Aceasta se poate datora (conform anumitor respondenţi) existenţei operaţiunilor ilegale sau clandestine care nu respectă regulile şi devin
competitive în mod incorect. În anumite cazuri, aceste operaţiuni sunt desfăşurate în apartamente şi clădiri care
nu sunt special proiectate pentru acest tip de activitate şi nu respectă normele de sănătate şi siguranţă.
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Participarea conducerii şi a personalului este fundamentală pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei în locaţia
de noapte respectivă. Răspunsurile pozitive privind practicile operaţionale exprimate de participanţii din industria de profil au înregistrat procentaje foarte ridicate şi au evaluat majoritatea procedurilor ca fiind „cheie”.
Totuşi, rezultatele de la întrebările legate de factori (puse personalului şi conducerii) au variat considerabil,
în funcţie de ţară şi chiar numai de locaţie. Discrepanţele şi evaluările necorespunzatoare, în domenii precum
„reguli şi punerea lor în aplicare”, „uşurinţa (sau dificultatea) implementării” şi „eficienţă şi cost” par să indice
că sunt abordate foarte diferit (în funcţie de conducerea unei locaţii). Reprezentanţii industriei au căzut de acord
că Serviciul Responsabil pentru Băuturi (RBS) şi training-ul personalului sunt importante, dar şi-au exprimat
preferinţa ca acestea să nu fie o cerinţă obligatorie pentru licenţiere. În anumite cazuri, training-ul este făcut „la
locul de muncă” (fără o supervizare/contribuţie externă) şi, de asemenea, a fost de puţine ori evaluat ca fiind
o componentă-cheie, ceea ce indică faptul că training-ul include (sau poate este chiar dominat de) servicii legate de băuturi şi strategii de marketing, altele decât cele responsabile, practicate legal. Acelaşi trend (de ex. un
training condus prost) apare şi în cazul personalului de securitate de la intrare şi a personalului care nu serveşte.
Conducerea şi personalul ar trebui să fie imputernicite cu abilitatea de a interveni efectiv în orice situaţie
problematică ce se poate ivi. Training-ul trebuie ţinut managerilor, proprietarilor/promotorilor, personalului
care serveşte (inclusiv ospătari, debarasori şi personalului de la toaletă şi garderobă), gardienilor de la intrare şi personalului de securitate, DJ-lor şi personalului de entertainment (modele sau animatoare). Un training
cuprinzător pentru întregul personal dintr-o locaţie de noapte va ajuta la asigurarea coordonării acestora şi la
respectarea unul plan pentru crearea unui mediu „cu risc scăzut”. Această ipoteză a „manualului de training
pentru personalul unei locaţii de noapte” a fost elaborat ca parte integrantă a proiectului Club Health.
Discrepanţele găsite in rezultatele noastre au fost observate frecvent cand s-a făcut o evaluare a răspunsurilor la
„determinarea preţurilor şi a funcţionării” (de ex. restricţii la orele de deschidere/densitate la ieşire). In timp ce
anumiţi subiecţi erau conştienţi că „determinarea preţului şi a funcţionării” are potenţialul de a ocupa primul loc
in prevenirea riscului, respondenţii au răspuns la intrebare in moduri atat de diferite, incat intrebarea a devenit
desuetă; prin urmare, acestor răspunsuri nu li poate acorda importanţă. De asemenea, in majoritatea cazurilor,
răspunsurile privind strategia de determinarea a preţurilor intr-o locaţie păreau că se referă la strategia de preţ
şi promoţiile stabilite intern, conform cerinţelor companiei, lanţului comercial şi/sau producătorului de băuturi
şi, prin urmare, nu implicau in mod necesar existenţa unei politici de creştere intenţionată a preţurilor băuturilor
alcoolice şi scăderea preţurilor celor non-alcoolice (o strategie bună pentru reducerea şi prevenirea problemelor
legate de alcool).

Acesta este un studiu inovator care pune faţă în faţă rezultatele ştiinţifice cu experienţa operaţională la nivel
European. Estimarea standardelor de imbunătăţire a sănătăţii şisiguranţei in contextul vieţii de noapte a fost
realizată în 14 ţări membre. Rezultatele arată că majoritatea reprezentanţilor vieţii de noapte sunt conştienţi
de problemele ridicate în literatură şi sunt pregătiţi să ajute la prevenirea lor; acest trend nu a prezentat
diferenţe semnificative între ţări. Totuşi, numai câteva ţări şi-au reglementat deja componentele-cheie identificate în acest studiu.
Majoritatea reprezentanţilor industriei de profil au manifestat un grad ridicat de conformare la nivel
operaţional, dar şi-au exprimat îndoiala referitor la reglementări ulterioare şi se tem că acestea ar putea
creşte munca de birou şi costurile. Faptul că majoritatea respondenţilor frecventează locaţii populare bineadministrate poate explica de ce aceştia nu simt necesitatea unor noi cerinţe sau a unei puneri în aplicare
sporită. După cum s-a comentat anterior, anumiţi operatori folosesc această prestare de servicii calitative
ca o valoare adăugată când îşi promovează localul, dar se poate observa de asemenea că, în anumite cazuri, „concurenţa neloială” va submina această strategie. Întrebarea care se pune este cum să garantăm
consecvenţa componentelor şi procedurilor în cadrul locaţiei, dacă acestea sunt organizate doar la nivel
operaţional. Experienţele din ţările care şi-au reglementat aceste reguli arată că, pentru asigurarea standardelor de calitate, aceste locaţii trebuie să furnizeze dovezi (de ex. înregistrări/documente) ale trainingului
şi strategiilor implementate în vederea obţinerii certificării din partea autorităţii de licenţiere.
Standardele sunt în general principii sau seturi de reguli acceptate, care cuprind cunoştinţele experţilor.
Estimarea noastră arată că, în majoritatea cazurilor, dovezile din studiile ştiinţifice şi experienţa practică
convin asupra compomentelor-cheie pentru nişte linii directoare adecvate. Totuşi, literatura de profil mai
demonstrează că politicile voluntare, în afară de cele obligatorii sau combinate cu constrângerea legală,
nu sunt foarte eficiente. Aşadar, reglementarea şi punerea în aplicare a anumitor componente evidenţiate
atât de literatură cât şi de reprezentanţii industriei vieţii de noapte, trebuie să constituie o prioritate pentru
asigurarea omogenizării în practică şi atingerea unor nivele superioare ale sănătăţii şi siguranţei în locaţiile
vieţii de noapte.
Mulţumiri:
În primul rând, dorim să ne exprimăm recunoştinţa faţă de toţi reprezentanţii industriei de profil şi alţi
participanţi-cheie care s-au implicat în acest proiect. Le mulţumim pentru timpul şi răbdarea necesare pentru a rezolva un chestionar complex, care acoperă o largă paletă de caracteristici ce trebuie evaluate. Fără
contribuţia lor, această lucrare nu ar fi fost posibilă.
Mulţumiri speciale lui Karen Hughes şi Mark Bellis (LJMU), Johanna Gripenberg Abdon (STAD), Alexander
Hirschfield şi Andrew Newton (Universitatea din Huddersfield) Luca Fornari (Ala Milano Onlus) şi Giovanni
Aresi (Università Cattolica del Sacro Cuore) pentru contribuţiile, sugestiile şi experienţele împărtăşite în acest
domeniu.
Şi la final, am dori să ne exprimăm recunoştinţa faţă de Matej Kosir (Institutul UTRIP), coordonatorul acestui
proiect, şi tuturor partenerilor proiectului2 Club Health care au făcut posibilă colectarea datelor şi promovarea
standardelor noastre în interiorul acestei industrii a vieţii de noapte. Fără ajutorul lor, această cercetare nu
ar fi fost posibilă.

IREFREA

November 2011
2 Institutul UTRIP (Slovenia), LJMU (Marea Britanie), IREFREA (Spania şi Portugalia), CePT (Luxemburg), Hogeschool Gent (Belgia), SANANIM (Republica
Cehă), ACC (Marea Britanie), Tibiscus (România), ISG (Austria), HSE (Irlanda), Azienda ULSS (Italia), City of London LDPF (Marea Britanie), IDEC (Grecia),
Blue Point (Ungaria), MEKKA (Ungaria), ConRua-A (Portugalia) şi PROTASI (Grecia)
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Constatări ale Clubului Health
şi alte comentarii

Clasificarea componentei

Practica aferentă

Evaluare dovadă + client
Componentă
-cheie

Semnalată
în literatură
şi practică

Componentă
recomandată

Nu există dovezi
suficiente, dar
este confirmată
în practică

În cazuri
speciale

Nu este
semnalată prin
dovezi sau
practică; sau
nu se aplică
tuturor locaţiilor

Dovada

Datele din studiul de cercetare efectuat
la cererea Clubului Health comentate în
descrieri ulterioare şi/sau clarificări

Interventii (evaluate sau
nu), care pot fi utile la
abordarea acestui domeniu.
Evaluare

Literatura ştiinţifică din
cercetări anterioare

Cel mai /
Important

Compatibilă

***

Acceptabilă

**

Insuficientă

*

Contradictorie
sau inexistentă

?

Procentajul dintre
participanţi care au
clasificat articolul ca:

Neutru

Ne- / Puţin
important
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1. CONDIŢIILE LOCAŢIEI
1.1. Politici de acces şi siguranţă la intrare
Cele două mari obiective sunt: asigurarea că celor aflaţi sub vârsta legală de intrare nu li se permite accesul şi prevenirea tulburărilor
şi a infracţiunilor pentru protejarea siguranţei publice. Trebuie îndeplinite anumite proceduri pentru garantarea nivelelor ridicate
de sănătate şi siguranţa publică: ex. i) verificarea atunci când este necesar a actelor de identitate pentru a preîntâmpina accesul
minorilor; ii) prevenirea accesului persoanelor suspectate a fi în căutare de conflict şi/sau care au asupra lor droguri sau arme; iii)
informarea clienţilor referitor la regulile de ordine interioară; iv) evitarea supra-aglomerării; şi, v) monitorizarea clienţilor care stau
la rând sau a celor care se adună în afara locaţiei, pentru evitarea conflictelor sau a tulburării liniştii publice.
Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Verificări ale minorilor

Pentru prevenirea vanzării de alcool minorilor trebuie
executate verificări obligatorii. Deşi aproximativ 86 % din
reprezentanţii industriei de profil contactaţi au evaluat-o
ca fiind una din cele mai importante componente (şi au
clasificat-o ca fiind „uşor de implementat” şi „ieftină”),
iar vârsta legală este reglementată prin lege în toate ţările
participante, numai 68.4% efectuează aceste verificări ale
minorilor la un nivel operaţional. Cea mai obişnuită scuză
a fost lipsa necesităţii acestei acţiuni, deoarece publiculţintă are o medie de vârstă mai mare. De asemenea, s-a
recunoscut că vârsta unei femei este mai greu de identificat
fără un act de identitate.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descriere: Verificarea,
atunci când este necesar,
a documentelor de
identitate pentru ca celor
aflaţi sub limita legală de
vârstă să nu li se permită
accesul.

Întregul personal trebuie să ia parte la identificarea clienţilor
minori şi să refuze să-i servească pe cei care nu au fost deja
interceptaţi de la intrare3.

În Marea Britanie, sunt
iniţiative ale „industriei
alcoolului” cum ar
fi: ‘Provocarea 21’,
‘Provocarea 25’ şi ‘ADMIS’.
Totuşi, rezultatele nu au
fost încă evaluate adecvat.

Au fost instalate sisteme cu baze de date pentru scanarea
electronică în anumite locaţii. Pentru a avea acces într-o
locaţie, clienţii trebuie să prezinte actul de identitate care
este apoi scanat şi verificat pentru confirmarea identităţii4.
Dovada

Evaluare
Cel mai / Important
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Limite asupra numărului de
clienţi
Descriere: A se asigura
că nu este depăşită
capacitatea totală a locaţiei,
pentru evitarea supraaglomerării
A se restricţiona intrarea
după o anumită oră.

COMPONENTE-CHEIE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

***

A se evita accesul
persoanelor care caută
conflicte

Dovada

85.7%

Neutru

8.6%

Ne- / Puţin important

5.7%

Odată cu stabilirea capacităţii maximă a unei locaţii
de către autorităţile relevante, locaţiile sunt echipate in
consecinţă. 70% dintre respondenţi au evaluat acest aspect
ca fiind important, dar numai 68.4% din reprezentanţii
industriei de profil realizează acest lucru la nivel
operaţional, majoritatea declarând că implementarea este
dificilă (69%)5.
În mai multe studii, comportamentul violent a fost asociat cu
supra-aglomerarea. Prin urmare, este importantă folosirea
unei metode sigure de numărare a clienţilor din cadrul unei
locaţii.

Programul Best Bar None
(cel mai bun bar e niciun
bar) operează în peste 67
localităţi/oraşe în Marea
Britanie pentru edificarea
unei practici adecvate.
Rezultatele nu fost încă
evaluate.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Metodele de evitare a supra-aglomerării includ sisteme de
sincronizare electronică, „clicker”-uri, precum şi dispozitive
electronice sofisticate care sunt capabile să confirme vârsta
sau inregistrări anterioare ale clienţilor.
Evaluare

**

Cel mai / Important

71.0%

Neutru

18.8%

Ne- / Puţin important

10.2%

3 Studiul suedez a demonstrat că atunci când personalul de la intrare verifică de obicei cu atenţie identitatea clienţilor, personalul de la bar se bazează pe aceştia şi nu-i
mai verifică şi ei pe acei clienţi care arată a fi sub limita legală de vârstă (Wallin & Andreásson 2004)
4 Aceste sisteme nu permit intrarea clienţilor minori, calculează numărul persoanelor care intră şi facilitează o scădere a dezordinii, deoarece clienţii pot fi usor
identificaţi şi li se va interzice accesul în locaţie din cauza comportamentului necorespunzător. Totuşi, cercetările din SUA au arătat că, deşi sistemele de Verificare
Electronică a Vârstei (EAV) pot îmbunătăţi acurateţea verificării vârstei, ele nu cresc frecvenţa de bază a verificării vârstei (Krevor et al. 2003)
5 Această dificultate nu pare să interfereze cu capacitatea lor de a menţine un raport adecvat între personal/clienţi (a se vedea “evitarea cozilor la bar/toaletă”)

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Verificări legate de starea
de ebrietate şi droguri

Persoanele aflate în stare de ebrietate sunt mai predispuse
să cauzeze incidente. O echipă de profesionişti bine
instruită poate fi extrem de eficientă în examinarea clienţilor
în stare de ebrietate şi/sau în posesie de droguri, prevenind
traficul de droguri şi alte probleme asemănătoare;
de asemenea, se arată clar că locaţia nu permite
comportamente ilegale sau necorespunzătoare.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

A se preveni uzul de droguri
sau distribuirea acestora în/
în jurul locaţiei.

Dovada

Deşi 74.1% din reprezentanţii industriei au declarat că
efectuează verificări ale persoanelor în stare de ebrietate şi
pentru posesie de droguri în locaţiile lor, 90.9 % din ceilalţi
participanţi examinaţi au pretins că industria de profil nu
efectuează aceste verificări în mod adecvat. Acest lucru
sugerează că, în lipsa pregătirii adecvate a personalului
de la intrare, este greu să fie evaluat cu succes gradul de
ebrietate al unui potenţial client.
Evaluare

**

Cel mai / Important

85.7%

Neutru

10.0%

Ne- / Puţin important
Semne / panouri cu politica
firmei

COMPONENTE-CHEIE

Descriere: Clienţii trebuie
informaţi în prealabil
referitor la regulile
de ordine interioară
(consumarea de alcool de
către minori, codul vârstei,
codul vestimentaţiei,
regulile referitoare la
servirea personelor în stare
de ebrietate, etc.)

COMPONENTE RECOMANDATE

Asociatia Britanică pentru
bere şi pub-uri (BBPA) a
elaborat un ghid referitor
la aceste incidente:
www.beerandpub.com/
documents/publications/
industry/Drugs_and_Pubs.
pdf

4.3%

Deşi anunţurile / panourile cu politica firmei nu constituie
o cerinţă pentru licenţiere în majoritatea oraşelor / zonelor
studiate, majoritatea locaţiilor le folosesc. 78.9% dintre
reprezentanţii industriei au declarat că aceste panouri sunt
operaţionale în locaţiile lor (uşor de implementat, costuri
reduse, foarte eficiente).
Regulile de ordine interioară, împreună cu alte procese de
selectare, sunt folosite pentru identificarea şi selectarea
clientelei - ţinta şi refuzul acordării accesului celor
consideraţi necorespunzători6.

Ghidul practic
„Supravegherea
naţională a pub-urilor”
http://www.
nationalpubwatch.
org.uk/index.php

Anunţurile / panourile
care cuprind regulile de
ordine interioară vor evita
sentimentul de frustrare
în momentul în care unui
client care a stat la rând, i
se refuză accesul.
Dovada

Evaluare
**

Cel mai / Important

52.9%

Neutru

27.9%

Ne- / Puţin important

19.2%

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Monitorizarea CCTV
Descriere: Sistemele de
televiziune în circuit închis
cresc semntimentul de
securitate şi control în
rândul clienţilor

CCTV poate fi un inhibitor eficient. Este util în special
pentru acoperirea zonelor de intrare şi a celor izolate
ale unei locaţii şi pot preveni consumul sau traficul de
droguri precum şi probemele legate de agresiune. Dintre
reprezentanţii chestionaţi, 70.7% folosesc monitorizarea
CCTV.

Programele Autorităţii
pentru securitatea
industriei (SIA) sunt
disponibile în Marea
Britanie pentru operatorii
CCTV care se pot instrui
în manevrarea sistemelor
conform ultimelor
standarde ale industriei
britanice (BS).

Dovada

Evaluare
*

Literatura de specialitate a arătat că anumiţi clienţi văd
monitorizarea CCTV ca un semn de responsabilitate socială,
pe când alţii pot simţi că le este violată intimitatea. În
cercetarea noastră, numai 14.5% dintre chestionaţi au
declarat că este un subiect foarte sensibil /cu o acceptare
redusă (18% din alţi participanţi).

Cel mai / Important

52.4%

Neutru

27.0%

Ne- / Puţin important

20.6%

6 Studiul arată că, în urma unui complex proces de excludere (inclusiv; codul vestimentar, mărci înregistrate şi atitudine) personalul de la intrare (împreună cu conducerea
clubului, promotorii de evenimente, personalul de relaţii publice şi “iscoadele”) este capabil să identifice persoanele adecvate să intre sau nu (Measham and Hadfield,
2009)..
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Descriere:
A se preveni intrarea
persoanelor aflate în stare
de ebrietate.
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Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Monitorizarea oamenilor
care stau la rând (la coadă)

Personalul de la intrare care informează oamenii, işi
arată ingrijorarea legată de clienţi privind creşterea
autorităţii personalului, reducerea frustrării clienţilor
şi obţinerea permisiunii privind evaluarea aspectului
clienţilor. În jur de 65% din reprezentanţii industriei de
profil chestionaţi, au declarat că monitorizează oamenii
care aşteptă la rând la locaţiile lor, având în vedere că
este un efort cu un cost suplimentar redus şi care creşte
siguranţa; totuşi nu este considerat un element-cheie.

Programele Autorităţii
pentru securitatea
industriei (SIA) din Marea
Britanie pentru training-ul
supraveghetorilor la intrare
şi a gărzilor de protecţie

Descriere: A se informa
persoanele asupra timpului
de aşteptare pentru evitarea
nerespectării rândului.

Studiile recente au arătat că oamenii care aşteaptă
la intrare pot fi folosiţi ca strategie de marketing
(un semn al popularităţii şi prestigiului localului).
În anumite cazuri, personalul de la intrare poate fi
instruit să asiste clienţii care să aşteaptă la coadă7.
Dovada

Evaluare
*

COMPONENTE RECOMANDATE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth
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Neutru

34.3%

Ne- / Puţin important

29.9%

Spaţiile de parcare şi zonele înconjurătoare ar trebui
verificate pentru depistarea consumul / traficul de droguri şi
detectarea clienţi cu comportament posibil periculos.

Descriere: A se estima
potenţialul unor evenimente
neplăcute.

63.8% din reprezentanţii industriei care au participat la
acest studiu, au declarat că oamenii care se adună în
afara locaţiilor sunt monitorizaţi. Faptul că, în cele mai
multe situaţii, au evaluat această componentă ca uşor de
implementat şi costuri reduse-medii, poate indica aspectul
că ei nu execută proceduri specifice şi nici nu au încheiat
protocoale cu poliţia şi/sau alţi participanţi.

Dovada

Evaluare

Tarif de intrare

8

35.8%

Monitorizarea persoanelor
care se aduna în afara
locaţiei

*

7

Cel mai / Important

Descriere: Tariful de intrare
pentru a evita migrarea între
locaţii

Cel mai / Important

1

33.9%

Neutru

2

36.9%

Ne- / Puţin important

3

29.2%

Un tarif de intrare este în primul rând folosit ca o strategie
de marketing care poate varia în funcţie de noapte, tipul şi /
sau dimensiunea locaţiei; de asemenea, variază şi în funcţie
de ţară. Majoritatea reprezentanţilor industriei de profil
chestionaţi nu au considerat aplicarea unui tarif o strategiei
de prevenţie. Totuşi, 63.8% dintre aceştia ne-au informat că
totuşi practică un tarif de intrare în locaţiile lor.
Migrarea între locaţii trebuie evitată, mai ales înaintea orei
de închidere, când nivelul consumului cu alcool este mai
ridicat8.

Dovada

Evaluare
Cel mai / Important
*

A se vedea Meesham Hadfield 2009
A se vedea Lang si Rumbold 1997

Neutru
Ne- / Puţin important

65.6%
9.4%
25.0%

Programele Autorităţii
pentru securitatea
industriei (SIA) din Marea
Britanie pentru training-ul
supraveghetorilor la intrare
şi a gărzilor de protecţie

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Verificarea armelor

Locaţiile trebuie să aibă proceduri clare pentru prevenirea
accesului cu arme; trebuie elaborate şi emise şi procedurile
pentru intervenţia poliţiei. Deşi nu este standardizat,
controlul armelor este efectuat de 47.4% dintre
reprezentanţii industriei. În anumite cazuri, controalele
sunt strâns legate de tipul de muzică şi efectuate numai în
anumite nopţi (de ex. nopţi hip-hop).

În Portugalia, o nouă
reglementare obligă
folosirea detectoarelor
de metale la intrarea
într-un club disco sau
club de noapte.

Descriere: A se preveni
accesul persoanelor cu
arme. A se evita sporirea
violenţei dacă se produce
un incident.

Printre cei ale căror locaţii le practică, numai 10.8% din
respondenţi l-au evaluat ca un element foarte sensibil
(acceptabilitate scăzută) pe când în rândul celor care nu
practică aceste tarife, procentajul este mai ridicat (26.2%).
Anumiţi subiecţi au declarat că verificarea deţinerii de arme
creşte sentimentul general de siguranţă printre participanţii
la eveniment.
Dovada

Evaluare
*

ÎN CAZURI SPECIALE

Evitarea admiterilor
speciale
Descriere: A nu se arăta
favoritism anumitor
persoane
Dovada

Cel mai / Important

69.3%

Neutru

13.8%

Ne- / Puţin important

16.9%

Anumite studii arată că diferenţele nu trebuie evidenţiate,
deoarece anumiţi clienţi care se simt trataţi incorect, pot
deveni mai puţin cooperanţi cu personalul9. Admiterile
speciale sunt folosite de 65.5% din locaţii ca o strategie de
marketing pentru selectarea unei clientele-ţintă şi pentru
evitarea conflictului.
Evaluare

*

9 A se vedea Graham 1999

Cel mai / Important

33.3%

Neutru

20.0%

Ne- / Puţin important

46.7%
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1. CONDIŢIILE LOCAŢIEI
1.2. În interiorul locaţiei: ambientul fizic
Un plan şi un proiect al locaţiei pot reduce riscul tulburărilor şi infracţiunilor, prin permiterea miscării libere a clienţilor (de ex.
evitarea zonelor înguste şi a zonelor izolate) şi prin limitarea sau eliminarea căldurii excesive şi a fumului. De asemenea, trebuie
stabilite procedurile pentru păstrarea locaţiilor curate de vărsării de lichide şi alte pericole pentru evitarea accidentelor şi găsirea
unor potenţiale arme.
Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Temperatura locaţiei
şi ventilaţia

În majoritatea ţărilor analizate, există fie zone special
amenajate pentru fumat, fie fumatul nu este permis
în interiorul locaţiei. S-a arătat că supraîncalzirea şi
atmosfera obscură au făcut ca oamenii să devină iritabili
şi mai inclinaţi să răspundă agresiv la provocări10.

Broşura „Locaţii mai sigure.
Evaluarea şi reducerea
riscurilor violenţei”, parte
a programului „Locaţii
mai sigure”, include
chestionare care evaluează
dispunerea locaţiei,
confortul fizic şi siguranta
consumatorilor, cât şi
moduri de îmbunătăţire a
acestora.

Descriere: Controlul
temperaturii locaţiei şi
ventilaţia pentru evitarea
supra-încălzirii şi a
atmosferei obscure.

Dovada

Deşi menţinerea temperaturii locaţiei şi ventilaţia
sunt costisitoare, 77.9% din reprezentanţii din
domeniu spun că au implementat acest aspect la
nivel operaţional deoarece este foarte eficient şi îl
consideră un element-cheie, vital pentru asigurarea
sănătăţii şi siguranţei în cadrul locaţiei respective.
Evaluare

***

Cel mai / Important

73.1%

Neutru

20.9%

Ne- / Puţin important
Curăţarea lichidelor
vărsate, a sticlei sparte şi
alte pericole
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Curăţarea lichidelor vărsate şi evitarea altor pericole este
realizată în cadrul locaţiilor chestionate în mod regulat,
pentru evitarea leziunilor / rănirilor cauzate de căderea
pe suprafeţe alunecoase sau tăieturi în sticla spartă.
96.4% din reprezentanţii industriei de profil au
adoptat această procedură ca una operaţională. În
jur de 88% au evaluat-o ca fiind o componentă-cheie
pentru asigurarea siguranţei şi sănătăţii clienţilor.

Programul „Best Bar None”
(cel mai bun bar e niciun
bar) operează în peste 67
localităţi/oraşe în Marea
Britanie pentru edificarea
unei practici adecvate.
Rezultatele nu au fost încă
evaluate.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

O atenţie deosebită trebuie acordată în spaţiile fără sticlă,
având în vedere că recipientele din plastic şi resturile
sunt mai uşor de îndepărtat11, mărind posibilitatea de
alunecare pe podea, ambele cauzând un disconfort
(arătat a fi un factor de dezordine violentă).
Dovada

Evaluare
Cel mai / Important
**

Îndepărtarea paharelor şi a
sticlelor goale

COMPONENTE-CHEIE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Descriere: Prevenirea
alunecării pe podele din
cauza băuturilor vărsate
sau alte pericole.

6.0%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Descriere: Angajarea
debarasorilor care
se asigură că nu se
acumulează recipiente de
băut.

Dovada

88.4%

Neutru

8.7%

Ne- / Puţin important

2.9%

Curăţarea nesistematică a suprafeţelor din bar determină
disponibilitatea apariţiei unor potenţiale arme ce pot creşte
riscul rănirilor.
94.4% din reprezentanţii industriei de profil au declarat că
în locaţiile lor colectarea sticlelor şi a paharelor goale este o
practică regulată pentru evitarea posibilelor răniri; aproape
70% din toţi participanţii au evaluat-o ca o componentăcheie pentru asigurarea standardelor de siguranţă şi
sănătate.
Evaluare

**

Cel mai / Important

68.6%

Neutru

18.5%

Ne- / Puţin important

12.9%

10 A se vedea Graham et al. 2000; Homel et al. 2004
11 A se vedea Forsyth 2008

Broşura „Locaţii mai sigure.
Evaluarea şi reducerea
riscurilor violenţei”, parte
a programului „Locaţii
mai sigure”, include
chestionare care evaluează
dispunerea locaţiei,
confortul fizic şi siguranta
consumatorilor, cât şi
moduri de îmbunătăţire
a acestora. http://www.
camh.net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.htm

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Plan de situaţie şi
proiect de evacuare

Obstacolele care restricţionează mişcarea sau un acces
necorespunzător la serviciile oferite, pot duce la creşterea
nivelului de violenţă datorită contactului apropiat sau
a competiţiei pentru servicii/acces. Aproape 73,1% din
reprezentanţii industriei de profil au declarat că locaţiile
lor au fost proiectate conform normelor de sănătate şi
siguranţă; în ciuda costurilor ridicate şi a dificultăţilor de
implementare.

Descriere: Locaţiile trebuie
proiectate special pentru
a permite fluxul liber al
clienţilor, prin evitarea
zonelor înguste, izolate şi
prin asigurarea siguranţei
în caz de evacuare.

Dovada

Pentru evitarea unei supra-aglomerări localizate, trebuie
acordată o atenţie specială barurilor, toaletelor şi
garderobelor, precum şi scărilor, holurilor şi coridoarelor.
Trebuie postate semne care restricţionează accesul la zone
potenţial periculoase şi indică clar ieşirile de urgenţă.
Zonele întunecate şi izolate trebuie evitate sau controlate
prin CCTV, deoarece măresc anonimatul şi facilitează
abaterile12.
Evaluare

**
Verificări inopinate
ale toaletelor
Descriere: Pentru evitarea
comportamentelor ilegale,
cum ar fi consumul sau
traficul de droguri.

Dovada

Cel mai / Important

62.8%

Neutru

25.7%

Ne- / Puţin important

11.5%

Anumite ţări nu permit personalului de securitate să
execute verificări ale separeurilor. Anumite locaţii folosesc
alte strategii cum ar fi postarea de observatori în zonele
de toalete pentru descurajarea vânzării sau consumului
de droguri. De fapt, 89,3% din reprezentanţii industriei de
profil au declarat că în locaţiile lor se efectuează verificări
în toalete la nivel operaţional; 63,2% au evaluat această
măsură ca fiind un element-cheie, chiar dacă 47,1% din ei au
declarat această măsură ca fiind sensibilă/greu acceptată.
Trebuie menţionat, de asemenea, că aproape o treime din
participanţi nu au evaluat această măsură ca fiind sensibilă.

Broşura „Locaţii mai sigure.
Evaluarea şi reducerea
riscurilor violenţei”, parte
a programului „Locaţii
mai sigure”, include
chestionare care evaluează
dispunerea locaţiei,
confortul fizic şi siguranta
consumatorilor, cât şi
moduri de îmbunătăţire a
acestora.

Este importantă respectarea intimităţii clienţilor. Prin
urmare, personalul trebuie să primească instrucţiuni şi
training adecvate.

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

Evaluare
**

Volumul muzicii
Descriere: A se asigura o
limită maximă a volumului
muzicii în cadrul locaţiilor,
pentru ca sistemele de
sunet să nu producă
deteriorări ale auzului
clienţilor şi personalului şi/
sau să perturbe vecinii.

COMPONENTE-CHEIE

Practica aferentă

Cel mai / Important

63.2%

Neutru

14.7%

Ne- / Puţin important

22.1%

Deşi volumul muzicii este stabilit prin lege în toate ţările
studiate, mulţi reprezentanţi ai industriei de profil au
răspuns că nu erau la curent cu acest aspect. Au mai
răspuns că, în unele cazuri, când sistemele de control a
sunetului erau prezente, au fost setate să prevină avarierea
echipamentelor (din cauza unei performanşe frenetice a
unui DJ) şi nu pentru a preveni deterioarea auzului sau
poluarea fonică.
În timp ce 79.6% din reprezentanţi au declarat că volumul
muzicii a fost controlat, 72.2% dintre ceilalţi participanţi
spun că nu este controlat. Mai trebuie menţionat şi faptul
că, în afara problemelor de auz, nivelele ridicate ale
sunetului sunt asociate şi cu nivele ridicate ale consumului
de alcool şi o viteză crescută de consumare a băuturilor
alcoolice de către clienţi.
Experţii recomandă ca instalarea sistemelor de control a
sunetului să fie setată la maxim 90 decibeli. Afişele trebuie
postate pe ringul de dans şi/sau lângă scenă, menţionând
şi riscurile asociate cu apropierea de difuzoare. Dopurile de
urechi ar trebui să fie puse la dispoziţia clienţilor.

Dovada

Evaluare
**

Cel mai / Important

50.8%

Neutru

31.3%

Ne- / Puţin important

17.9%

12 A se vedea Brookman si Maguire 2003; Deehan 1999..

Programul „Best Bar None”
(cel mai bun bar e niciun
bar) operează în peste 67
localităţi/oraşe în Marea
Britanie pentru edificarea
unei practici adecvate.
Rezultatele nu au fost încă
evaluate.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none
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Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Existenţa unor zone
de relaxare şi/sau
zone de şedere

Numai 66% din reprezentanţii industriei de profil au
declarat că au pus la dispoziţie zone de relaxare sau de
şedere. Totuşi, conform respondenţilor, zona de şedere
constituie doar o mică parte a locaţiei; majoritatea
participanţilor la studiu merg în locaţii de dans şi clubbing.

Broşura „Locaţii mai sigure.
Evaluarea şi reducerea
riscurilor violenţei”, parte
a programului „Locaţii
mai sigure”, include
chestionare care evaluează
dispunerea locaţiei,
confortul fizic şi siguranta
consumatorilor, cât şi
moduri de îmbunătăţire a
acestora.

Descriere: Asigurarea
unor zone de relaxare
adecvate, care sunt mai
răcoroase şi mai liniştite
decât ringul de dans.

Dovada

Evaluare
**

Evitarea formării de
cozi la bar şi toalete
Descriere: Pentru evitarea
competiţiei la folosirea
diverselor facilităţi.

COMPONENTE-CHEIE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Pentru a asigura evitarea
incidentelor în local cauzate
de supraaglomerare

18

Trebuie luat în considerare şi faptul că a consuma
alcool stând în picioare creşte capacitatea unei locaţii
şi cantitatea de alcool consumată13. Acest aspect poate
influenţa (creşte) nivelul de dezordine/tulburare (contact
corporal, ciocnirea persoanelor) precum şi aspecte legate
de sănătate şi siguranţă (sticla spartă, lichide vărsate).

Cel mai / Important

58.1%

Neutru

22.6%

Ne- / Puţin important

19.3%

Evitarea formării de cozi la bar şi toaletă este corelată
cu menţinerea unui raport optim personal / clienţi care
contribuie semnificativ la evitarea competiţiei pentru
folosirea serviciului / facilităţii respective.
Evitarea formării de cozi nu a fost evaluată ca element-cheie
de majoritatea reprezentanţilor din domeniu chestionaţi.
Numai 43.1% dintre aceştia au considerat că e important
un raport optim personal / clienţi. Acest aspect, combinat
cu faptul că 69% dintre reprezentanţii de profil au declarat
că este „oarecum dificil” să calculeze numărul persoanelor
care intră, ridică întrebarea cum se păstrează exact acest
raport optim între personalul locaţiei şi clienţi (declarat de
79.6% din reprezentanţii industriei de profil). Numai 60%
dintre aceştia au menţionat că au reuşit să evite formarea de
cozi în locaţiile lor.
S-a constatat că un raport slab personal / clienţi este asociat
cu acte de agresiune mai frecvente. Prin urmare, este foarte
important să se ţină evidenţa numărului de clienţi într-o
locaţie, pentru a putea păstra şi raportul menţionat mai sus.
Trebuie de asemenea ca toaletele să fie suficient de curate
şi aprovizionate.

Dovada

Evaluare
**

13 A se vedea Lightowlers et al. 2007

Cel mai / Important

37.0%

Neutru

35.5%

Ne- / Puţin important

27.5%

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Programul „Best Bar None”
(cel mai bun bar e niciun
bar) operează în peste 67
localităţi/oraşe în Marea
Britanie pentru edificarea
unei practici adecvate.
Rezultatele nu au fost încă
evaluate.
http://www.bbnuk.com/
what-is-best-bar-none

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Politica articolelor din
sticlă

Cercetările prezintă rezultate controversate referitoare la
politica articolelor din sticlă14. Această lipsă de consens
este reflectată în cadrul politicilor aplicate în locaţii; în acele
oraşe unde acest aspect nu este o cerinţă obligatorie pentru
licenţiere, 44.7% din reprezentanţii industriei de profil au
declarat că execută această politică a articolelor din sticla
doar la nivel operaţional. Printre cei care au răspuns pozitiv,
48.5% au calificat acest aspect ca fiind extrem de eficient;
30.3% i-au calificat eficienţa ca fiind medie şi „uşor de
implementat”, „cost redus-mediu”, si nu este un subiect
sensibil15 . Cei care nu aplică această politică, au evaluat
exact opusul. Peste 56% din toţi participanţi l-au evaluat ca
fiind un element-cheie.

Introducerea paharelor
din policarbonat (PCG) în
anumite baruri şi cluburi
din Marea Britanie, deşi
nu e suficientă pentru
estimarea adecvată a
beneficiilor prevenirii
leziunilor, a obţinut totuşi
rezultate promiţătoare16.

ÎN CAZURI SPECIALE

Descriere: Oferirea de
băuturi în pahare de plastic
sau din policarbonat (PCG)
pentru prevenirea folosirii
acestora pe post de arme.

Dovada

Evaluare
*

Cel mai / Important

56.1%

Neutru

33.3%

Ne- / Puţin important

10.6%

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Servirea de gustări
şi mâncare gătită
Descriere: Disponibilitatea
mâncării este asociată cu
un risc redus de agresiune.

Servirea de mâncare este asociată cu o violenţă redusă17.
Există diferenţe între ţări şi tipuri de locaţii. Studiul nostru
a concluzionat că, în timp ce în Marea Britanie, Luxemburg
şi Portugalia, 75-80% din cluburi oferă anumite tipuri de
mâncare şi/sau gustări, în celelalte ţări procentul variază
între 25-50%; în aceste ţări, mâncarea este deseori asociată
cu murdărie în plus. În general, este considerată mai
degrabă o strategie de marketing, decât una de prevenire.

Dovada

Evaluare
Cel mai / Important
*

Apă gratuită
Descriere: Oferirea de
apă gratuită de la robinet
pentru evitarea epuizării
cauzate de caldură în
rândul dansatorilor.

Dovada

Practica aferentă

25.5%

Neutru

31.7%

Ne- / Puţin important

42.8%

Dansul prelungit poate cauza epuizarea cauzată de caldură
excesivă şi deshidratare. 67.2% din reprezentanţii industriei
au confirmat că apa gratuită este disponibilă în locaţiile
lor18.
O gamă largă de apă îmbuteliată şi băuturi răcoritoare
trebuie pusă la dispoziţia clienţilor la bar (şi vizibilă clar)
pentru prevenirea consumării de alcool până în faza de
ebrietate.
Evaluare
Cel mai / Important

?

1

61.2.%

Neutru

2

23.9%

Ne- / Puţin important

3

14.9%

14 Există controverse privind utilizarea sticlei securizate pentru reducerea severităţii leziunilor / rănilor (Warburton & Shepherd 2000).
15 Cu excepţia Belgiei, unde, conform tipului sau mărcii, berea este servită în pahare diferite (de obicei furnizate de producătorii de bere).
16 Un studiu efectuat în Glasgow a arătat că spargerea paharelor reduse la zero a detrminat o mică reducere a leziunilor (Anderson et al. 2009)
17 Din cauza că atrag o clientelă diferită sau pentru că întârzie absorbţia alcoolului în sânge (Homel si Clark 1994)
18 Deci în anumite locaţii analizate, “apa gratuită” însemnă “apa de la robinetele lavoarelor din toalete”.
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1. CONDIŢIILE LOCAŢIEI
1.3. În interiorul locaţiei: ambientul social
Locaţia este condusă într-o manieră care nu permite / încurajează comportamente violente, necontrolabile sau criminale.

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Identificarea persoanelor
aflate în stare de ebrietate

Servirea clienţilor în stare de ebrietate este un factor
cauzator de probleme19 iar reprezentanţii industriei de profil
par a fi conştienţi de acest aspect. Aproape toţi (98.2%)
ne-au informat că acei clienţi aflaţi deja în stare avansată
de ebrietate sunt identificaţi la nivel operaţional, dar alţi
participanţi nu au fost de acord (54.5% au declarat că nu
cred că acest aspect se petrece la nivel operaţional). Acest
aspect a fost evaluat ca fiind un component-cheie de 84.3%
din participanţi.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descriere: Pentru a le oferi
asistenţă şi/sau prim-ajutor.
Pentru a evita crearea de
violenţe datorate unui
comportament nepotrivit.

S-a evaluat ca fiind un element sensibil de către 53.4% din
reprezentanţii industriei, şi s-a arătat, mai ales că, dacă
nu este tratat într-un mod corect, poate duce la creşterea
violenţei20. Totuşi, când au fost chestionaţi referitor la
serviciile responsabile, numai 58.9% au declarat că
prestează aceste servicii la nivel operaţional, şi mai grav,
numai 20% din personalul care nu se ocupă de securitate au
o minimă pregătire în acest sens21.
Dovada

Evaluare
***

Cel mai / Important

84.3%

Neutru

14.3%

Ne- / Puţin important

20

Descriere: Gradul de
libertinaj total în locaţie
a fost identificat ca unul
din cei patru factori de
bază care duc la creşterea
agresivităţii şi violenţei

COMPONENTE-CHEIE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Nivelul de libertinaj
/ permisivitate

1.4%

„Libertinajul” unei locaţii poate fi comunicat clienţilor prin
elemente fizice (murdărie şi dezordine, iluminat slab) şi
elemente sociale cum ar fi servirea persoanelor în stare
de ebrietate, încurajarea consumului de alcool până
în faza de ebrietate (jocuri sau promoţii) şi permiterea
consumului de droguri sau alte comportamente deviante22.
73.9% din reprezentanţii industriei de profil au declarat
că nivelul de libertinaj / permisivitate este controlat la
nivel operaţional, dar alţi participanţi chestionaţi nu au
fost de acord (58.3% au declarat că acest control nu este
operaţional în cadrul locaţiilor). Nivelul de permisivitate
/ libertinaj este o componentă complexă care poate fi
evaluată în diferite moduri în conformitate cu cultura,
scena muzicală, contextul şi situaţiile individuale23.
Implementarea poate fi oarecum dificilă. Nu a fost evaluat
ca element sensibil, dar e considerat un componentcheie de majoritatea participanţilor (în jur de 60%).

Dovada

Broşura „Locaţii mai sigure.
Evaluarea şi reducerea
riscurilor violenţei”, parte
a programului „Locaţii
mai sigure”, include
chestionare care evaluează
dispunerea locaţiei,
confortul fizic şi siguranţa
consumatorilor; este
oferită consiliere pentru
îmbunătăţirea acestor
domenii.
http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Evaluare
***

Cel mai / Important

61.2%

Neutru

26.9%

Ne- / Puţin important

11.9%

19 Aceste probleme includ răniri, violenţă, atacuri şi accidente în trafic (Graham, Osgood, Wells si Stockwell 2006).
20 În anumite locaţii, personalul care serveşte nu are voie să se ocupe de clienţii în stare de ebrietate, pot doar să cheme serviciul de pază să rezolve problema. În timp
ce acest lucru este făcut pentru asigurarea siguranţei clienţilor, studiile arată că personalul de pază neinstruit poate induce violenţa (Graham et al.1980; Homel, Tomsen,
si Thommeny 1992; Lister, Hobbs, Hall, si Winlow 2000 )
21 Studiile arată că, pentru a reduce riscurile, întregul personal trebuie instruit să identifice şi să comunice cu persoanele în stare de ebrietate (Graham et al. 2005).
22 Acest aspect corespunde cu constatările recente care arată că factorii ambientali (o activitate sexuală deschisă redusă şi un confort sporit) sunt asociaţi cu reducerea
agresiunilor în baruri, chiar dacă nivelul de intoxicare alcoolică a clienţilor este controlată (Homel, Carvolth, Hauritz, McIlwain si Teague 2004).
23 Pentru ilustrarea acestui aspect, putem folosi remarca făcută de un manager de club în timpul unui interviu. Acesta a declarat: “Dacă o tânără care tocmai a cumpărat
câteva sticle de şampanie, dansează pe masă pentru că este ziua ei de naştere şi se simte sexy şi fericită, nu vom face nimic să o oprim. Pe de altă parte, dacă o
persoană sare pur şi simplu pe canapea, deteriorand piesa de mobilier cu tocurile pantofilor sau deranjând alţi clienţi, vom pune capăt imediat acestui comportament”.

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Coduri de conduită

Panouri cu reguli scrise de conduită trebuie postate la
vedere pentru aducerea la cunoştinţă clienţilor despre
implicaţiile sociale şi legale ale stărilor de ebrietate şi a
delictelor.

Descriere: Regulile scrise
de ordine interioară
specifică comportamente
acceptabile şi inacceptabile,
cât şi managementul
comportamentelor deviante
Dovada

Practica aferentă

76.8% din reprezentanţii industriei folosesc aceste panouri
cu reguli de conduită şi în jur de 68% le evaluează ca
element-cheie.
Evaluare
Cel mai / Important

*

1

68.1%

Neutru

2

14.5%

Ne- / Puţin important

3

17.4%

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Clientela mixtă

În jur de 46% dintre reprezentanţii industriei au răspuns
că nu promovează o clientelă mixtă la nivel operaţional.
Dimpotrivă, unii dintre ei au o anumită audienţă-ţintă
(vârstă, scenă muzicală etc) pentru a se asigura că nu există
probleme în local.

Descriere: Asigurarea
unui grup mixt de clienţi,
referitor la vârstă şi sex,
rezultând un potenţial redus
de comportamente deviante

Dovada

Practica aferentă

Clienţii tineri de sex masculin sunt consideraţi a fi
răspunzători de majoritatea incidentelor violente care apar
în / în jurul locaţiilor licenţiate24. Totuşi, numai o treime din
cei chestionaţi au considerat că o clientelă mixtă poate fi un
aspect important pentru asigurarea sănătăţii şi siguranţei.
Motivul poate fi acela că majoritatea reprezentanţilor
industriei de profil intervievaţi au declarat că localurile lor
au ca ţintă o clientelă mai în vârstă.
Evaluare

**
Politica referitoare la
muzică

COMPONENTE RECOMANDATE

Descriere: Politica
referitoare la muzică are
un impact direct asupra
comportamentului clientelei

Cel mai / Important

32.3%

Neutru

29.0%

Ne- / Puţin important

38.7%

Majoritatea reprezentanţilor industriei de profil chestionaţi nu
sunt la curent cu faptul că politica referitoare la muzică face parte
din procedurile pentru sănătate şi siguranţă. Politica referitoare la
muzică este importantă pentru că le permite să atragă o clientelăţintă şi unii dintre patroni investesc semnificativ în acest aspect
(22% au evaluat acest aspect ca fiind costisitor şi 52% cost mediu);
totuşi, păreau a fi neinformaţi referitor la legăturile dintre un anume
gen de muzică şi consumul de droguri25 sau de efectele directe pe
care le poate avea muzica asupra consumului de alcool, consumului
ilegal de droguri, activitatea sexuală şi/sau dezordine şi violenţă26.
Reprezentanţii locaţiilor nu erau la curent cu variaţia în consumul
de substanţe de către clubberi în legătura cu factorii de la nivelul
scenei27. În consecinţă, două treimi au apreciat eficienţa politicii
referitoare la muzică în managementul mediilor sociale ca fiind
scăzută / medie. Totuşi, în anumite nopţi au fost crescute măsurile
şi controalele de siguranţă, conform scenei muzicale, ceea ce indică
totuşi o oarecare apeciere a impactului.
Nivelele de evaluare şi/sau clasificare, considerate componente
foarte important, sunt corelate cu o eficienţă ridicată şi costuri
mari, ceea ce indică faptul că cei chestionaţi au gândit problema
în termeni de marketing şi nu de prevenire. Acest aspect a fost
evident datorită anumitor locaţii care au contractat în mod regulat
DJ renumiţi din scena internaţională de clubbing.

Dovada

Evaluare
**

Cel mai / Important

34.9%

Neutru

28.6%

Ne- / Puţin important

36.5%

24 Un studiu comparativ făcut asupa a 3003 persoane care pleacă în vacanţă din Marea Britanie, Germania şi Spania, cu vârsta cuprinsă între 16–35 ani, chestionaţi
în zona de îmbarcare din aeroporturile din Ibiza şi Majorca (Spania), au declarat că factorii principali care au cauzat altercaţii pe durata vacanţei au fost: erau de sex
masculin, tineri, beţie frecventă şi consumul de cannabis sau cocaină (Hughes et al. 2008)
25 Izkazalo se je, da obstaja tesna povezava med glasbeno pripadnostjo in pogostostjo okajenosti in uživanjem drugih drog (Gilbert in Pearson 1999, Oleaque 2004).
26 Glej Forsyth et al. 1997, Forsyth 2009.
27 Glej Anderson et al. 2009.
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Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Entertainment / spectacol

Plictiseala şi slaba calitate a spectacolului au fost legate în
Australia de creşterea consumului de alcool şi de posibile
agresiuni şi comportament distructiv28. Alte studii arată că
asigurarea spectacolului / distracţiei (de ex. TV, muzică,
dans şi jocuri) creşte timpul petrecut de clienţi în localuri şi
consumul de alcool29.

Descriere: Locaţiile
trebuie să se asigure
că spectacolul nu este
violent sau făţiş sexual.

Practica aferentă

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

ÎN CAZURI SPECIALE

Majoritatea participanţilor din industria de profil consideră
spectacolul ca o strategie de marketing în locaţiile lor, care
poate fi folosită pentru a ieşi în evidenţă faţă de competitori
şi nu ca o strategie de prevenire; în jur de 40% l-au evaluat
ca fiind un component foarte important pentru afacere, în
timp ce costurile au fost evaluate ca ridicate / medii (70%).
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S-a observat că o „feminizare” a esteticii locaţiei (inclusiv
designul fizic precum şi strategiile de entertainment şi
marketing) are un impact asupra reducerii pagubelor30.
În orice caz, entertainment-ul trebuie să evite orice tip de
comportamente violente sau explicit-sexuale.
Dovada

Evaluare
Cel mai / Important
?

39.1%

Neutru

31.3%

Ne- / Puţin important

29.6%

28 A se vedea Homel si Tomsen 1993
29 A se vedea Single si Pomeroy 1999
30 A se vedea raportul “Viaţa de noapte în nouă oraşe Europene. Analiza ecologică a riscurilor şi prevenirea” (http://www.irefrea.org/index.php?page=6-1-2)

1. CONDIŢIILE LOCAŢIEI
1.4. Politica de dispersare a mulţimii

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Controlul la ieşire
şi transportul

Violenţa în viaţa de noapte a fost asociată cu un număr
larg de persoane în stare de ebrietate care se adună în
afara locaţiilor şi concurează pentru obţinerea serviciilor
(de ex. cozi la autobuz sau taxi, mâncare de tip fast-food
la pachet)31 sau zăbovesc în jurul locaţiilor la ora de
închidere32.

Programul „Locaţii
mai sigure”

Descriere: Realocarea
personalului care trebuie
să anunţe persoanele să
ia în considerare ora de
închidere a localului şi
că trebuie să plece; să se
evite ca prea mulţi clienţi
să se strângă la ieşire;
identificarea clienţilor
care pot avea nevoie
de ajutor; asigurarea
serviciilor de taximetrie.

Oferirea unui serviciu de comenzi taxi ajută la evitarea
competiţiei pe stradă. De asemenea, politicile de
împrăştiere / dispersare în colaborare cu alţi participanţi
s-au dovedit eficiente în reducerea riscurilor33.
63.6% dintre participanţii din industria de profil au declarat
că efectuează controale la ieşire la nivel operaţional şi
în jur de 70% le-au evaluat ca element-cheie; dar în cele
mai multe cazuri, nu sunt în colaborare cu poliţia sau alţi
participanţi. De fapt, 72% dintre ceilalţi respondenţi care
au participat la studiu, nu ştiau că aceste politici sunt
operaţionale.
Anumiţi reprezentanţi ai poliţiei contactaţi au declarat că
în majoritatea cazurilor, patronii locaţiilor se bazează pe
patrularea echipajelor de poliţie pe stradă şi pe transportul
public, mai mult decât să ofere servicii specifice acestui
domeniu clienţilor. Faptul că numai 17% din reprezentanţii
industriei de profil au evaluat acest aspect ca fiind
costisitor, poate indica că nu-l agreează.

Dovada

Cel mai / Important
Neutru
Ne- / Puţin important
Realocarea personalului
Descriere: Asigurarea
unui raport optim personal
/ clienţi poate duce la
evitarea aglomeraţiei
şi a locurilor înguste.

COMPONENTE-CHEIE

Siguranta oraşului
Liverpool (http://
www.liverpool.gov.
uk/council/strategiesplans-and-policies/
community-safety/)
În Franţa, începând cu 1
Decembrie 2011, toate
locaţiile de noapte trebuie
să deţină dispozitive
certificate pentru
măsurarea alcoolemiei
clienţilor. Este în studiu
şi noua iniţiativă pentru
instalarea de fiole etilotest
în toate autovehiculele.

Evaluare
***

70.0%
17.1%
12.9%

Este important ca supraaglomerarea să fie evitată. Când
se pregăteşte închiderea localului, pentru evitarea
supraaglomerării localizate, trebuie acordată o atenţie
specială toaletelor, zonelor de garderobă, scărilor şi
palierelor.
De asemenea, personalul trebuie să strângă sticlele şi
recipientele din local, pentru a nu fi luate afară de către
clienţi.
Reprezentanţii industriei de profil sunt la curent cu aceste
aspecte deoarece 75.4% au raportat că şi-au reloacat
personalul pentru pregătirea închiderii localului şi în jur
de 73% îl consideră un element-cheie; a fost de asemenea
considerat extrem de eficient (49.3%) şi cu costuri medii
(50.7%) de către toţi participanţii.

Dovada

http://www.camh.
net/Publications/
CAMH_Publications/
safer_bars_program.html

Politica de dispersare BEDA
http://www.lacors.gov.
uk/lacors/ContentDetails.
aspx?id=14525
Politica de dispersare
NOCTIS
http://www.noctisuk.org/
Policy/163512/noctis_
policy_documents.html

Evaluare
Cel mai / Important

73.1%

Neutru

17.9%

Ne- / Puţin important

9.0%

31 A se vedea Allen si Goody 2002; Homel et al. 2004
32 A se vedea Graham et al. 2006
33 În Leeds de exemplu, staţiile de taxi şi de autobuz au fost dispersate pentru e evita o concentraţie mare de oameni care aşteaptă, pe când în Manchester, cozile la taxi
şi autobuze sunt supravegheate îndeaproape de către poliţie (Roberts 2004)

MANUAL: Set de standarde pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi siguranţei pe durata evenimentelor în cadrul locaţiilor recreaţionale cu viaţă de noapte

Trebuie intocmită şi implementată o politică de împrăştiere / dispersare a mulţimii (în colaborare cu poliţia şi alţi participanţi) cu stabilirea unor proceduri de urmat la finalul sesiunii / spectacolului / concertului, cu scopul de a minimaliza potenţialul de dezordine
şi tulburare a liniştii publice, atunci când clienţii părăsesc locaţia.
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Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Perioada de relaxare
sau “ora de liniştire”

Anumite politici de dispersare recomandă o muzică mai
lentă şi reducerea volumului pe măsură ce se apropie ora
de închidere,precum şi mărirea intensităţii luminilor pentru
încurajarea dispersării clienţilor.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTE RECOMANDATE

Descriere: Luminile,
muzica şi aranjamentele
personalului, care
pregătesc clienţii înainte
de plecarea din local.

24

Practica aferentă

56.1% dintre reprezentanţii industriei de profil execută
aceste aspecte la nivel operaţional, dar 90.9% dintre ceilalţi
participanţi nu au fost de acord.
În jur de 40% dintre participanţii din industrie descriu
acest aspect ca extrem de eficient (1/3 nu au fost de acord
şi îl consideră redus). Ei au căzut de acord că nu este un
aspect sensibil şi 1/3 l-au evaluat ca fiind un component
neimportant . 62.5% au considerat costurile ca fiind reduse;
acest lucru pare să indice că o politică de dispersare /
împrăştiere a mulţimii nu are un impact semnificativ în
cadrul unei locaţii.

Dovada

Evaluare
*

Cel mai / Important

46.7%

Neutru

21.7%

Ne- / Puţin important

31.6%

2. FACTORI LEGAŢI DE PERSONAL ŞI MANAGEMENT
2.1. Abordarea managerială

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Implicarea participanţilor
- cheie

Coaliţiile includ reprezentanţii autorităţilor locale, poliţia,
serviciile sanitare, serviciile de probaţiune / eliberare
condiţionată, echipe specializate în alcool şi droguri, servicii
de educaţie, afaceri locale şi rezidenţi. Coaliţiile pot ajuta
executarea unei largi varietăţi de intervenţii cu scopul de
a reduce tulburările cauzate de alcool şi infracţiunile din
mediile în care se consumă băuturi alcoolice.

Initiaţiva STAD, lansată
de municipalitatea din
Stockholm în 1996

Descriere: Crearea unor
grupuri de lucru care
colaborează cu alte
agenţii în abordarea
problemelor şi elaborarea
unei perspective mai
largi pentru identificarea
posibilelor soluţii

Deşi nu este o regulă obligatorie în majoritatea zonelor
analizate34, 57.1% din reprezentanţii industriei ne-au
informat că lucrează în colaborare cu alţi participanţi
(până la 100% în Marea Britanie) şi peste 52% o consideră
o componentă-cheie, deşi peste 52% o găsesc greu de
implementat.
Deşi s-au dovedit extrem de eficiente după evaluare,
dificultăţile apărute în constituirea şi menţinerea coaliţiilor
de lucru au rolul de a descuraja implementarea acestora, în
cazul în care nu devin o cerinţă obligatorie.

Dovada

Siguranţa oraşului
Liverpool (http://www.
liverpool.gov.uk/council/
strategies-plans-andpolicies/communitysafety/)

Evaluare
**

Colaborarea cu poliţia
Descriere: Un succes
susţinut este mai probabil
când sunt oferite şi
asistenţă şi sprijin poliţiei.

Dovada

COMPONENTE-CHEIE

http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Cel mai / Important

52.2%

Neutru

26.9%

Ne- / Puţin important

20.9%

S-a demonstrat că poliţia poate juca un rol de lider în
reducerea incidentelor şi vătămărilor legate de alcool35.
Deşi 82.1% din reprezentanţii industriei de profil neau informat că ei colaborează operaţional cu poliţia în
locaţiile lor în majoritatea cazurilor (cu excepţia Marii
Britanii, unde acest aspect este cerut pentru licenţiere)
se pare că se limitează la apeluri ocazionale la apariţia
problemelor. În jur de 50% dintre reprezentanţii din
domeniu apreciază implementarea şi întreţinerea acestui
serviciu ca uşoare (cu excepţia Marii Britanii, unde 60% au
clasificat-o ca dificilă), peste 38% l-au evaluat ca fiind un
aspect sensibil, dar totodată extrem de eficient (42.6%)

Programul Atacarea /
abordarea problemei
infracţiunilor de stradă
cauzate de alcool (TASC)
(Cardiff, Marea Britanie),
este un exemplu de schemă
/ program multi-agenţie
condus de poliţie şi care
include o gamă largă de
intervenţii.

Evaluare
**

Sănătatea clienţilor
Descriere: Training-uri
specific al personalului în
privinţa urgenţelor medicale

Cel mai / Important

69.7%

Neutru

19.7%

Ne- / Puţin important

10.6%

Sunt necesare training-uri specifice ale personalului
şi prevederea unor linii directoare de trimitere sau
contractarea cu companii specializate, care oferă servicii
pentru îmbunătăţirea sănătăţii consumatorilor de droguri
recreaţionale36. Alte prevederi pot include automate de
prezervative pentru prevenirea sarcinilor nedorite şi/sau a
infecţiilor transmise sexual.

34 În Anglia şi Ţara Galilor există o obligaţie legală a agenţiilor locale de a colabora pentru prevenirea infracţiunilor şi tulburărilor, cunoscută şi ca “Parteneriatul pentru
reducerea infracţiunii şi tulburărilor publice” sau “Parteneriate pentru siguranţa comunităţii”. www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/regions/regions00.htmm
35 Cum ar fi: minimizarea tulburării comunităţii; controlul mulţimilor; stabilirea procedurilor pentru participare; căutare / verificare; şi menţinerea siguranţei clienţilor şi
a personalului dacă apar probleme (Doherty and Roche 2003)
36 În timp ce un procent semnificativ al cluburilor au camere de asistenţă medicală pentru tratarea urgenţelor legate de sănătate, lipsa reglementărilor legale pentru
instruirea personalului din aceste camere de asistenţă şi stabilirea momentului când trebuie chemată ambulanţa, pot creşte riscul morbidităţii şi mortalităţii, dacă
clubber-ii nu sunt supravegheaţi adecvat sau trimişi la spital în urma unui incident.(Wood et al. 2008)

MANUAL: Set de standarde pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi siguranţei pe durata evenimentelor în cadrul locaţiilor recreaţionale cu viaţă de noapte

Referitor la o intervenţie sau schemă menită să îmbunătăţească standardele de sănătate şi siguranţă, cercetările arată că în
mod frecvent este dificilă obţinerea cooperării din partea conducerii, dacă schema în sine nu este obligatorie sau combinată cu
constrângeri legale. Conducerea trebuie să se asigure că atât personalul cât şi clienţii sunt în ordine şi să minimizeze tulburările
aduse comunităţilor locale.
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71.9% din reprezentanţii din industrie ne-au informat
că sănătatea clienţilor este operaţională în locaţiile lor,
dar au fost oferite informaţii suplimentare asupra naturii
programelor de training sau serviciile externe contractate.
Discrepanţele serioase printre respondenţi asupra
„uşurinţei”, „eficienţa implementării” şi „acceptarea
clienţilor şi costurile” (şi faptul că numai 58.9% folosesc
RBS la nivel operaţional) pot indica abordări divergente ale
sănătăţii care necesită investigaţii ulterioare.
Dovada

Evaluare
*

Cel mai / Important

70.1%

Neutru

22.4%

Ne- / Puţin important
Codul de practică
şi alte acorduri

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTE-CHEIE

Descriere: Standardizarea
activităţilor operaţionale
care sunt adoptate voluntar
de către industria de profil
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7.5%

Codurile sunt elaborate de obicei prin colaborarea industriei
de profil cu alte agenţii pentru standardizarea conduitelor
referitoare la promoţiile legate de băuturi, ora de închidere
şi alte activităţi operaţionale.
O bună pratică include protocoale de promovare pentru
procedurile RBS, de asemenea proceduri de urmat în cazul
unor incidente violente, precum şi împărtăşirea politicilor de
dispersie şi transport.
40.7% dintre reprezentanţii industriei au evaluat ridicat
eficienţa codurilor de practică (şi 51.9% mediu) şi în jur de
70% le-au considerat ca fiind un element-cheie. Deşi nu
sunt o cerinţă pentru licenţiere în nici o ţară examinată, 60%
ne-au informat că locaţiile lor au implementat aceste coduri
la nivel operaţional (intervalul de implementări variază de
la 100% în Marea Britanie şi Luxemburg la 0% în Slovenia).
În ţările cu un nivel ridicat de implementare, reprezentanţii
industriei de profil au declarat că punerea în aplicare este
efectuată la locul de muncă; în timp ce în alte ţări, un
asemena angajament de management nu este evidenţiat în
datele culese.

Dovada

Administraţia Centrală
Britanică şi firme de
servicii de consultanţă
KPMG (2008) au emis o
Revizuire a Standardelor
de Responsabilitate
Socială pentru
Fabricarea şi Vânzarea
Băuturilor Alcoolice37
Codul de practică al
Grupului Portman
http://www.portmangroup.
org.uk/assets/
documents/Code%20
of%20practice%20
4th%20Edition.pdf

Evaluare
*

Reguli de ordine interioară
şi management
Descriere: Reguli scrise
de ordine interioară şi
reguli care specifică
comportamente acceptabile
şi inacceptabile atât pentru
personal cât şi pentru
clienţi

Dovada

Cel mai / Important

75.8%

Neutru

10.6%

Ne- / Puţin important

13.6%

Literatura arată că prezenţa regulilor scrise de ordine
interioară creşte şansele de implementare a training-ului
RBS. De asemenea, pot fi utile în creşterea informării
personalului şi clienţilor referitor la implicaţiile legale
şi sociale ale intoxicaţiei cu alcool şi vânzării de alcool
minorilor38.
Rezultatele din partea reprezentanţilor industriei de profil
arată că sunt folosite pe larg la nivel operaţional (78.9%),
costurile de implementare şi întreţinere sunt reduse(73.2%),
eficienţa este medie-scăzută şi implementarea este foarte
uşoară (48.2%). Totuşi, aceste date nu corespund cu datele
culese din secţiunea RBS.
Evaluare

*

Cel mai / Important

48.2%

Neutru

28.6%

Ne- / Puţin important

23.2%

37 Această compilaţie, adoptată şi de reprezentanţii industriei alcoolului şi agenţiile guvernamentale, include cele „Cinci principii ale bunei reglementări” care sunt:
proporţionalitatea, responsabilitatea, consecvenţa, transparenţa şi direcţionarea.
38 A se vedea Doherty şi Roche 2007

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

RBS – serviciul pentru
responsabilizarea
consumului de alcool

Studiile arată că, pentru a avea beneficii constante, RBS
trebuie să fie legat de regulile de ordine interioară şi
aplicate de către conducere, pentru ca tot personalul să se
conformeze (de la gardienii de la intrare la proprietari). Dacă
nu, se produc doar mici schimbări constante în timp39.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descriere: Implicarea
conducerii în training-ul şi
supervizarea personalului
referitor la RBS

Conform Mosher (2002), cerinţele minime pentru
training-ul legat de serviciul RBS training sunt:
•

Să colecteze toate informaţiile de bază
ale personalului care serveşte;

Programul Locaţii mai
sigure

•

Să folosească tehnici de schimbări de comportament /
comunicare (prin simpla oferire a informaţiilor, şansele
promovării schimbărilor comportamentale sau a
creşterii nivelurilor este limitată). Trebuie aprofundate
atribuţiile specifice (de ex. refuzarea servirii de
alcool a unui client în stare de ebrietate) şi trebuie
folosite tehnicile active (de ex. jucarea de roluri).

http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html

•

Să se concentreze atât pe manageri cât şi pe
ospătari. Managerii trebuie să fie responsabili
de supervizarea ospătarilor, deci trebuie
să fie familiarizaţi cu aceste tehnici.

Siguranţa oraşului
Liverpool (http://www.
liverpool.gov.uk/council/
strategies-plans-andpolicies/communitysafety/)

58.9% dintre reprezentanţii industriei (100% în cazul
Marii Britanii) ne-au informat că RBS este implementat
la un nivel operaţional – deşi, în majoritatea cazurilor
aceasta nu este o cerinţă pentru licenţiere. Discrepanţele
între respondenţi privind reglementarea, uşurinţa sau
dificultarea implementării, punerea în aplicare, eficienţa
şi costul indică faptul că acest training este abordat
foarte diferit în funcţie de managementul unei locaţii.
Dovada

Evaluare
*

Cel mai / Important

72.5%

Neutru

15.9%

Ne- / Puţin important

11.6%

39 Studiile longitudinale arată că efectele training-ului tind să se diminueze în timp, dacă training-ul RBS nu este obligatoriu prin lege (Buka şi Birdthistle1999). Mari
fluctuaţii ale salariilor personalului au creat dificultăţi în procesul de training (Graham et al. 2004) dacă training-ul nu este obligatoriu şi devine o cerinţă pentru angajare
(Ker si Chinnock 2008). Cercetătorii suedezi au demonstrat că nu sunt diferenţe semnificative în frecvenţa serviciilor legate de alcool între persoanele instruite RBS şi cei
care nu sunt instruiţi, dacă nu există o reglementare legală existentă referitoare la alcool (Wallin şi Andreásson 2004).

MANUAL: Set de standarde pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi siguranţei pe durata evenimentelor în cadrul locaţiilor recreaţionale cu viaţă de noapte

Componente
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2. FACTORI LEGAŢI DE PERSONAL ŞI MANAGEMENT
2.2. Personalul care serveşte (ospătari, barmani)
Programele de training ar trebui să includă identificarea persoanelor minore sau în stare de ebrietate, promovarea consumului
responsabil de alcool, procedurile pentru controlul incidentelor şi tehnici pentru managementul comportamentelor problematice; de
asemenea, training-ul trebuie implementat ca un proces în continuă desfăşurare.

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Training-ul personalului de
servire

Cercetările făcute asupra agresiunilor din baruri arată că
acest training trebuie să depăşească etapa RBS pentru a fi
eficient. Întregul personal trebuie să fie pregătit să intervină
efectiv în orice problemă ce se poate ivi40.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTE-CHEIE

Descriere: personalul
trebuie să înţeleagă
şi să se implice în
practici responsabile
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82.1% din reprezentanţii industriei ne-au informat că
organizează instruirea personalului la nivel operaţional.
Totuşi, este o cerinţă obligatorie pentru licenţiere numai
pentru 29.3% dintre ei. 31.8% au declarat că o aplică la locul
de muncă, pe când numai 20.5% au declarat că este pusă în
aplicare prin licenţiere. Din nou întâlnim discrepanţe mari
legate de „usurinţa de implementare” şi „cost şi acceptare”,
ceea ce indică existenţa unor abordări divergente ale
instruirii personalului.
Merită să menţionăm că doar 58.9% dintre reprezentanţii
industriei de profil au declarat că folosesc RBS la nivel
operaţional, iar aceştia l-au evaluat prea puţin ca fiind un
element-cheie. Prin urmare, procentajul ridicat al trainingului personalului indică faptul că această instruire poate
include mai degrabă instrucţiuni despre prepararea, servirea
şi comercializarea băuturilor, decât practici responsabile de
servire.
Aceste practici responsabile de servire trebuie să asigure
siguranţă atât clienţilor cât şi personalului.

Dovada

Programul Locaţii mai
sigure
http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Siguranţa oraşului
Liverpool (http://www.
liverpool.gov.uk/council/
strategies-plans-andpolicies/communitysafety/)

Evaluare
Cel mai / Important
*

Neutru
Ne- / Puţin important

82.9%
11.4%
5.7%

40 Pentru prevenirea agresiunii si imbunatatirea managementului eficient al probelemelor comportamentale, accentul trebuie pus pe abilitatile de management al
comportamentuluisi pe munca de echipa (Graham et al. 2005); este de asemenea cruciala prevenirea faptului ca personalul poate deveni provocatorul/initiatorul
violentei (Graham et al. 1980; Wells, Graham and West 1998)

2. FACTORI LEGAŢI DE PERSONAL ŞI MANAGEMENT
2.3. Personalul de la intrare şi personalul de securitate(nu servesc)

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Training-ul personalului
de securitate (care
nu serveşte)

Personalul de la intrare / de securitate reprezintă un
grup-ţintă pentru training deoarece au cea mai mare
responsabilitate în rezolvarea problemelor cu clienţii
şi pentru că s-a dovedit că au existat violenţe extreme
provenite de la acest grup de personal41.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descriere: Personalul
trebuie să înţeleagă
şi să se implice în
practici responsabile
Abordarea / combaterea
traficului de droguri

COMPONENTE-CHEIE

Descriere: Supraveghetorii
de la intrare trebuie
instruiti si sa provina din
organizatii responsabile

Training-ul ar trebui să includă: i) identificarea clienţilor
minori, ofensivi sau în stare de ebrietate; ii) abilităţi
de negociere şi de management eficient; iii) controlul
comportamentului clientului pentru evitarea degenerării în
violenţe şi iv) abilităţi privind asigurarea siguranţei clienţilor
la ieşire (inclusiv asistenţă şi facilitarea unui transport sigur
pentru cei ce au nevoie).
81.1% dintre participanţii din industria de profil au declarat
că au personal de securitate la un nivel operaţional (este de
obicei reglementat prin lege, în funcţie de mărimea şi tipul
locaţiei). Totuşi, conform datelor oferite,nu este clar dacă
training-ul în practicile responsabile specifice muncii în
locaţiile de noapte este inclus în licenţierea personalului de
securitate. În jur de 20% ne informează că este obligatoriu
impus de autoritatea de licenţiere; în timp ce 31.8% îl aplică
la locul de muncă, aproximativ 39% nu fac acest lucru. Din
nou, când au evaluat această componentă, se pare că au
evaluat importanţa existenţei unui personal de securitate în
locul pregătirii specifice a personalului.

Programul Locaţii mai
sigure
http://www.camh.net/
Publications/CAMH_
Publications/safer_bars_
program.html
Siguranţa oraşului
Liverpool (http://www.
liverpool.gov.uk/council/
strategies-plans-andpolicies/communitysafety/)

Este necesar să se aplice măsurile operaţionale impotriva
crimei organizate în locaţiile de noapte42.
Dovada

Evaluare
Cel mai / Important
*

Neutru
Ne- / Puţin important

82.9%
11.4%
5.7%

41 Personalul de la intrare / de securitate a fost identificat ca fiind un grup-ţintă principal pentru training, având în vedere că este responsabil pentru contactul cu clienţii
şi pentru prevenirea agresiunii. De asemenea, s-a mai afirmat în numeroase studii de cercetare că ei pot fi iniţiatorii unor asemenea violenţe. Graham et al. 1980; Homel
et al. 1992; Lister et al. 2000; Graham et al. 2005
42 Studiile britanice arată că trebuie luate măsuri pentru oprirea infracţiunilor comise de gardieni şi traficul de droguri. Acest aspect se poate rezolva doar prin angajarea
de personal specializat de la companii înregistrate legal, combinând personalul din zona exterioară cu cel din local, întărind regimul de training şi asigurând faptul că
gardienii caută în permanenţă indivizii suspecţi de trafic / consum de droguri (Morris1998)

MANUAL: Set de standarde pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi siguranţei pe durata evenimentelor în cadrul locaţiilor recreaţionale cu viaţă de noapte

Personalul de securitate are un potenţial semnificativ menit să conducă, să controleze şi să reducă problemele asociate cu intoxicarea cu alcool, dar s-a constatat că reprezintă şi un factor negativ care contribuie la numărul de incidente înregistrate şi, în anumite
ocazii, sporeşte gravitatea vătămărilor.
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2. FACTORI LEGAŢI DE PERSONAL ŞI MANAGEMENT
2.4. Personalul pentru spectacol/recepţie: DJ (disk-jockey şi crainici)
Încorporarea politicii referitoare la muzică în programele de training ale personalului

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Training-ul DJ-lor
şi a crainicilor

Cercetările arată clar o relaţie directă între consumul
de droguri şi stilul de muzică43. S-a observat că politica
referitoare la muzică operează ca o strategie cu impact
direct în comercializarea alcoolului şi managementul
comportamentului clienţilor (nivele de dans şi tulburare
publică)44.

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

COMPONENTE-CHEIE

Descriere: Pentru
încorporarea politicii
referitoare la muzică în
pachetele de training
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Practica aferentă

DJ şi crainicii joacă un rol important nu numai în selectarea
clientelei, dar şi în exercitarea unui „control informal” care
poate controla nivelurile de emoţie/senzaţie45.
38.9% din participanţii din industrie ne-au informat că au
efectuat instruiri ale DJ-lor şi crainicilor la nivel operaţional
şi că acest training s-a făcut mai ales la locul de muncă.
Faptul că aproximativ 43% nu-l consideră un element-cheie
pentru siguranţă şi sănătate combinat cu faptul că au fost
observate mari discrepanţe în datele adunate (referitor
la cost, eficienţă, uşurinţa de implementare) pot indica
că anumiţi respondenţi au evaluat activitatea DJ-lor şi a
crainicilor ca fiind o strategie de marketing şi nu au luat în
considerare aspectele preventive.

Dovada

Evaluare
*

Cel mai / Important

26.5%

Neutru

30.6%

Ne- / Puţin important

42.9%

43 S-a dovedit existenţa unei strânse relaţii între afilierea muzicală şi frecvenţa consumului de alcool, precum şi frecvenţa intoxicărilor cu alcool şi consumul altor droguri
( Gilbert and Pearson 1999 şi Oleaque 2004)
44 Un studiu efectuat în pub-urile din Glasgow, care include interviuri calitative cu personalul, a arătat că personalul a folosit un anumit tip de muzică pentru a atrage
sau a respinge anumiţi clienţi şi pentru a creşte vânzarea de alcool; s-a mai observat că acest aspect poate fi folosit pentru a declanşa sau a preveni tulburările(Forsyth et
al. 1997)
45 Inclusiv dansul şi/sau activitatea sexuală şi nivelele de alcool sau alte droguri folosite; prin urmare, programele de training responsabil al personalului trebuie să
cuprindă şi politica referitoare la muzică(Forsyth 2009)

3. PROMOTIILE ŞI REGULILE DE VÂNZARE ALE ALCOOLULUI
3.1. Stabilirea preţului şi funcţionarea

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Politica de stabilire a
preţului

Stabilirea preţului s-a dovedit eficientă atât referitor la
reducerea cantităţii de alcool consumată de clienţi precum
şi la reducerea incidenţei problemelor cauzate de alcool46.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descriere: Crearea unei
strategii de preţ care
să crească preţurile
băuturilor alcoolice
şi să reducă preţurile
băuturilor non-alcoolice

Dovada

Stabilirea preţului este folosită ca o strategie de marketing.
Prin urmare, la întrebarea dacă stabilirea preţului ar trebui
să fie reglementată legal, 89.7% dintre participanţii din
industria de profil au răspuns cu NU şi 69% au declarat
că ar trebui să aibă doar caracter orientativ pentru locaţii.
Aproximativ 59% au evaluat acest aspect ca fiind un
component sensibil şi în jur de 65% i-au atribuit o eficienţă
medie-redusă în termeni de prevenţie. Această concluzie
poate indica predilecţia spre beneficiile financiare mai
degrabă, decât spre măsurile preventive.
Evaluare
Cel mai / Important

***
Funcţionarea
Descriere: Controlul orelor
de deschidere şi densitatea
locaţiilor

COMPONENTE-CHEIE

Programul Best Bar
None (cel mai bun bar
e niciun bar) deţine un
cod obligatoriu referitor
la stabilirea preţului şi
promoţiilorhttp://www.
bbnuk.com/what-is-bestbar-none

65.4%

Neutru

15.4%

Ne- / Puţin important

19.2%

Orele de comercializare prelungite până târziu în noapte
sunt în strânsă legătură cu consumul crescut de alcool
şi tulburările asociate . Marea densitate de locaţii care
comercializează alcool este asociată cu o mai mare pondere
a problemelor cauzate de alcool (de ex. violenţa, probleme
sociale şi accidente rutiere)48.
58.9% dintre reprezentanţii industriei de profil ne-au
declarat că disponibilitatea alcoolului este reglementată
legal49 şi 57.2% spun că este aplicată prin constrângere
legală (de către autoritatea de licenţiere şi/sau poliţie).
În jur de 59% dintre participanţi au menţionat că este un
subiect sensibil referitor la partea de marketing.

Dovada

Evaluare
***

Cel mai / Important

66.0%

Neutru

18.9%

Ne- / Puţin important

15.1%

46 Politicile care reduc valabilitatea prin creşterea preţurilor şi vârsta minimă legală pentru consumul de alcool, reduc de asemenea şi accidentele rutiere fatale cauzate
de alcool (EUROCARE 2003). Cercetarea din SUA a arătat că preţul mediu de vânzare a alcoolului era practicat în locaţiile dintr-un campus universitar, ceea ce a condus
la “cu cât e mai mare distracţia, cu atât se măreşte şi cantitatea de alcool consumată” (Kuo et al. 2003). Nivelul preţurilor la alcool se pare că influenţează nivelul de
consum al etanolului pe cap de locuitor, precum şi incidenţa abuzului de alcool şi consecinţele sale în sfera sănătăţii (Cooke and Moore 2002)
47 Deşi există anumite controverse privind restricţionarea sau liberalizarea orelor de deschidere ale locaţiilor şi impactul ulterior asupra tulburărilor cauzate de alcool, o
revizuire recentă a 49 studii (14 includ măsuri de bază şi de control) sugerează că există o legătură clară între cele menţionate anterior (Stockwell si Chikritzhs 2009).
48 Studiul susţine şi noţiunea că problemele cauzate de alcool sunt strâns legate şi de densitatea magazinelor care comercializează alcool (Livingston et at. 2007)
49 Neluând în considerare datele din Grecia şi Belgia (ţări care se bucură de un orar de comercializare fără restricţii),numărul celor care nu sunt la curent cu aceste
reglementări este neobişnuit de mare. Acest grup poate include operaţiuni ilegale precum şi promotori de evenimente care se bazează pe conducerea unei locaţii şi nu
cunosc legile în vigoare.

MANUAL: Set de standarde pentru îmbunătăţirea sănătăţii şi siguranţei pe durata evenimentelor în cadrul locaţiilor recreaţionale cu viaţă de noapte

S-au dovedit eficiente măsurile „clasice” legate de vânzarea de alcool care includ creşterea taxelor, restricţii la vânzare (ore/zile),
controlul densităţii producţiei, puncte de verificare a alcoolemiei, limite BAC reduse, creşterea limitei de vârstă minimă pentru
cumpărarea / consumarea de alcool şi suspendarea administrativă a licenţei pentru contravenienţi.
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3. PROMOŢIILE ŞI REGULILE DE VÂNZARE ALE ALCOOLULUI
3.2. Promoţii speciale
S-au dovedit eficiente măsurile „clasice” referitoare la reglementarea legală a preţurilor de vânzare şi promoţiilor.

Componente

Constatări ale Clubului Health şi alte comentarii

Practica aferentă

Evitarea promoţiilor
speciale

Majoritatea reprezentanţilor industriei de profil contactaţi
folosesc promoţii în anumite zile sau la numite ore, oferă
mostre gratuite furnizate de industria alcoolului pentru
promovarea unor băuturi specifice, şi/sau prezintă oferte
speciale pentru atragerea clientelei dorite50.

Programul comunitar de
prevenire pentru alcool
(parte a proiectului STAD)
http://www.fhi.se/en/
Highlights/ResponsibleBeverage-Service/

Descriere: Evitarea
promoţiilor legate de alcool

Deşi participanţii britanici ne-au informat că ei respectă
recomandările companiei sau industriei producătoare de
alcool, aceste recomandări nu sunt urmate şi în alte ţări
în mod obişnuit. În jur de 88% din participanţi au declarat
că, în opinia lor, acest aspect trebuie reglementat legal.
Promoţiile sunt considerate o strategie de marketing
necesară pentru supravieţuire pe o piaţă foarte competitivă.
Rezultatele arată că sunt „uşor de implementat” (54.5%), au
„costuri scăzute de implementare şi întreţinere” (46.6%) şi
„eficienţa medie-ridicată în vânzări” (75.4%).
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COMPONENTE-CHEIE

Club Health Healthy and Safer Night of Youth

Conform codului de practică în marketing elaborat de Grupul
Portman51 promoţiile nu ar trebui:

Dovada

•

să încurajeze sau să laude consumul excesiv
de alcool sau stările de ebrietate sau să
încurajeze comportamente anti-sociale.

•

să fie legate de imagini sexuale, care
implică succes sau bravură sexuală.

•

să apeleze în primul rând la cei aflaţi sub
limita legală de vârstă pentru achiziţionarea
de alcool (prin imagini şi/sau simboluri).

•

să conţină orice referinţă directă sau indirectă
la cultura drogurilor sau la droguri ilegale.

•

să aibă vreo asociere cu violenţa sau
comportamentul antisocial

Asociaţia Britanică a
Berii şi Pub-urilor (BBPA)
a emis Standardele
pentru Managementul
Responsabil al Promoţiilor
legate de Băuturi Alcoolice
pentru prevenirea
promoţiilor iresponsabile52
http://www.almr.org.uk/
legislativepdfs/66.pdf

Evaluare
Cel mai / Important
***

53.0%

Neutru

15.2%

Ne- / Puţin important

31.8%

50 Reglementarea legală a practicilor de marketing (preţuri de vânzare, promoţii şi reclame exterioare) este o strategie importantă pentru reducerea problemelor asociate
cu consumul de alcool în campusurile universitare (Kuo et al. 2003). Promoţiile care încurajează consumul de băuturi alcoolice într-o perioadă de timp anumită (de ex.
“ora veselă/happy hours”, băuturi gratis, două la preţ de una) tind să crească consumul şi reprezintă unul din factorii majori legaţi de violenţa în locaţiile de noapte
(Lincoln şi Homel 2001) precum şi faptul că încurajează consumul de alcool sub vârsta legală printre tinerii consumatori (Departamentul de Transport SUA 2005)
51 http://www.portmangroup.org.uk/assets/documents/Code%20of%20practice%204th%20Edition.pdf
52 Definită ca “una care încurajează sau incită indivizii la băutul în exces, comportament anti-social sau care alimentează beţia” (BBPA)
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