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UVOD
»Nočno življenje je čas, ko se ljudje družijo in zabavajo … to bo vedno obstajalo. Moramo ga le
izboljšati za vse; poskrbeti za boljšo varnost. Veseli smo, da ta projekt obstaja.«
DIDŽEJ IZ LIZBONE (usposabljanje Club health 2010)

V zadnjih nekaj letih se je stopnja udeleževanja in vključevanja v nočno življenje in zabavo po vsem
svetu močno povečala, zlasti med mladimi. Večeri ob koncih tedna, poletni festivali in koncerti so postale
pomembne družbene okoliščine, v katerih lahko mladina pridobi družbeni kapital. Prav tako so postali
čas in kraj, kjer se mladi dobivajo s prijatelji in potencialnimi spolnimi partnerji, plešejo, uporabljajo
alkohol in druge droge in se drugače tvegano obnašajo (Calafat, 2010).
V študiji, ki jo je leta 1999 izvedel Evropski inštitut za raziskave v preventivi (IREFREA), smo ugotovili,
da so mladi v Evropi zdoma od 4 do 7 ur vsak večer ob koncu tedna. To je čas, ki je namenjen zabavi v
pivnicah, barih in/ali diskotekah. Mladi obiščejo vsaj 2 do 3 prizorišča vsak večer ob koncu tedna. Opitost
in uporaba nedovoljenih drog sta tvegani vedenji, ki sta največkrat povezani z nočnim življenjem, vendar
obstajajo povezave tudi z drugimi tveganimi vedenji, in sicer: spolni odnosi pod vplivom alkohola in/
ali nedovoljenih drog (lahko gre za tvegane, nevarne in prisiljene spolne odnose), vožnja pod vplivom
alkohola in/ali nedovoljenih drog, nasilje, kaljenje javnega reda in miru (npr. hrup), popivanje na ulicah in
vandalizem (Calafat, 2010).
V mnogih delih sveta ima nočno življenje kar nekaj skupnih značilnosti, čeprav ima vsaka država
svoje posebnosti. Te skupne lastnosti je inštitut IREFREA uporabil pri ustvarjanju “modela zabave”, ki je
široko opazen v čisto življenjskih situacijah, in se imenuje: »hegemonističen model nočne zabave« (v
nadaljevanju »HRNM«) (Calafat in sod., 2010).
Po navedbah inštituta IREFREA (Calafat, 2010) ima HRNM naslednje glavne lastnosti: i) zelo hitro se širi; ii)
njegova prisotnost otežuje lokalni obstoj drugih modelov; iii) njegov obstoj, širjenje in utrditev omogoča
veliko število različnih interesov; iv) uporaba alkohola in nedovoljenih drog se smatra kot »nujno
opravilo« zaradi pričakovanj, intenzivnosti in dolgotrajnosti nočne aktivnosti; vi) spremljajo ga številna
povezana tveganja – vendar posamezne povezave niso nujno trdno vzpostavljene – zato lahko navkljub
tem tveganjem splošno prebivalstvo široko sprejme HRNM; vii) kontekst (fizični in kulturni) postane
izjemno pomemben.
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Nočno življenje in drugi konteksti zabave igrajo ključno vlogo v sodobnem svetu. Predstavljajo bistven
vidik zabave mladih in vedno bolj pomemben vir zaposlovanja, gospodarskega razvoja in turizma za
skupnosti, kraje in mesta. Vendar pa dejavnosti nočnega življenja povzročajo tudi vrsto zdravstvenih in
socialnih težav, vključno z zlorabo alkohola in drugih drog, asocialnim vedenjem in kaznivimi dejanji.
Ustvarjanje varnih okolij z nočnim življenjem postaja skrb in vedno večja prioriteta po celi Evropi. Z
naraščanjem mednarodnega turizma v Evropi morajo regionalne, pa tudi krajevne in mestne oblasti
obvladati ne le nočno zabavo svoje mladine, ampak tudi nočno zabavo turistov. Učinkovito obvladovanje
prizorišč nočnega življenja je bistvenega pomena, če želimo učinkovito zaščititi zdravje mladih in
zmanjšati različna bremena, ki jih lahko težavne situacije (npr. takšne, ki nastanejo zaradi nočnega in
asocialnega vedenja) naložijo na ramena javnih služb (npr. zdravstva in pravosodja) in širše družbe.
Da bi prispevali k boljšemu razumevanju tega pojava in podali nekatere konkretne predloge, smo
ustvarili projekt »Club Health – zdravo in varno nočno življenje mladih«. Tega podpira Evropska
komisija prek svoje Izvajalske agencije za zdravje in potrošnike (EAHC) v sklopu svojega programa za
javno zdravje in drugih povezanih strategij. Cilj teh strategij je znižati družbene stroške in škodo, ki je
povezana s tveganim vedenjem mladih na lokacijah nočnega življenja. Ta projekt želi na bolj dosleden
način omogočiti izvajanje strategij in zakonov na področju tveganega vedenja mladih ter povečati
občutljivost medijev in oglaševalske industrije z vključevanjem politično pomembnih akterjev. Obenem
je cilj projekta zmanjšati število nesreč, poškodb, primerov nasilja in bolezni med mladimi, s tem ko se
posebej osredotoča na okolja z nočnim življenjem. Eden od ciljev projekta Club Health je razviti in izdelati
priročnik za usposabljanje lastnikov in delavcev (npr. v službi za odnose z javnostmi, natakarji in točaji,
...) v diskotekah, nočnih klubih, barih, pivnicah in drugih lokacijah nočnega življenja ter povečati njihovo
znanje in jim pomagati prepoznati različne nevarne situacije. S tem jim prav tako pomagamo ustvariti
bolj učinkovite, varne in zdrave strategije za obvladovanje prizorišč nočnega življenja.
V tem zapletenem procesu se ti poklicni delavci ne smatrajo vedno kot potencialni preventivni delavci
oz. niso preveč cenjeni za delo, ki ga opravljajo kot partnerji v tem procesu. Vendar pa, če želimo
promovirati in zagotoviti bolj zdravo in varno nočno zabavo za mlade, potem moramo tudi zagotoviti
in omogočiti ustrezno usposabljanje za osebje, ki dela v diskotekah in nočnih klubih. To bo koristilo
predvsem takrat, ko bo potrebno izvajati preventivne ukrepe in ukrepe za zmanjševanje škode, s
katerimi bomo reševali težavne in/ali nujne primere. Usposabljanje bo delavcem pomagalo izboljšati
njihove veščine razreševanja sporov in komunikacijske veščine, povečati njihovo odločnost in izboljšati
poznavanje morebitnih zakonskih okvirjev, ki so povezani dejavnostmi nočnega življenja. Gre za
posebno usposabljanje, ki je namenjeno prepoznavanju konkretnih situacij, ki so povezane z zdravjem
in varnostjo. Glede na lokalne razmere in posebne potrebe je mogoče pokriti več povezanih zadev.
Usposabljanje lahko zajema obravnavanje primerov, ko je potrebna prva pomoč, ravnanje v primeru
spolnih napadov ter učinkovito obvladovanje agresivnosti v lokalih z nočnim življenjem.
Ta priročnik je nastal z namenom, da se zagotovi praktičen in uporaben pripomoček za usposabljanje
poklicnih delavcev v nočnem življenju in drugih sorodnih dejavnostih. Delavcem želi dati moč
in izboljšati njihove medosebne veščine in sposobnosti, tako da lahko ti sprejmejo najboljše in
najpametnejše odločitve za zmanjšanje in preprečevanje težavnih situacij. Za uspešno uporabo tega
preventivnega orodja je potrebno (kar je naša prednostna naloga) vključiti skupnost, ustrezne akterje
(javne in zasebne), politike in lokalne, regionalne ter nacionalne zainteresirane akterje. Le s souporabo
in vključitvijo drugih partnerjev iz skupnosti lahko ta priročnik in z njim povezano usposabljanje ustvari
želene učinke.
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Že od samega začetka tega projekta smo delo organizirali v štiri različne faze. Najprej smo zbrali podatke
in informacije iz različnih mest in držav, ki že izvajajo podobne aktivnosti za delavce na prizoriščih
nočnega življenja, in nekatere norme (formalne in neformalne), ki so povezani s težavami v nočnem
življenju. Nato smo na osnovi informacij, zbranih v prvi fazi, razvili protokol za izvedbo usposabljanja.
V sklopu vzpostavitve protokola in z namenom, da bi predstavili projekt in se pogovorili o ključnih
konceptih usposabljanja, smo v letu 2010 organizirali usposabljanja v šestih evropskih mestih (Coimbra,
Ljubljana, Budimpešta, Lizbona, Patras in Köln) za lokalne akterje (v glavnem poklicne delavce v nočnih
lokalih). Za razliko od drugih pristopov, ki se uporabljajo za poklicno usposabljanje v zvezi z nočnim
življenjem, je ta priročnik namenjen reševanju bolj obsežnih težav in njihovi medsebojni povezavi
glede na trenutno situacijo. Na primer, skozi celoten priročnik se poudarja pomen koncepta »okoljskih
strategij kot preventivnih strategij«, ki je vgrajen v zasnovo enot. V tem primeru se okoljske strategije
osredotočajo na spreminjajoče se vidike okolja, ki prispevajo in spodbujajo uporabo alkohola in drugih
drog (npr. boljša pravna ureditev in nadzor), lahko pa se prav tako nanašajo na druge problematične
situacije. Konkretno želijo okoljske strategije zmanjšati socialne in zdravstvene posledice zlorabe drog
z omejevanjem dostopa do teh snovi in spreminjanjem družbenih norm, ki dopuščajo in sprejemajo
zlorabo dovoljenih in nedovoljenih snovi.
Za izdelavo tega priročnika smo opravili podroben pregled strokovne literature, ki obravnava nočno
življenje in lokacije nočne zabave, npr: i) glavna področja in težave, povezane z nočnim življenjem in
lokacijami nočne zabave, ii) uporabe, učinki in posledice dovoljenih in nedovoljenih drog; in iii) obstoječi
programi usposabljanja delavcev in intervencije, ki so usmerjene na prizorišča nočnega življenja.
V dodatkih so povzetki nekaterih vprašanj, za katere mislimo, da so najpomembnejša. Te temeljne teme
bi morali vodje usposabljanj analizirati in ovrednotiti še pred začetkom izvajanja usposabljanja.
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1.

VSEBINA PRIROČNIKA

Želimo, da ta priročnik predstavlja uporaben in preprost pripomoček za vodje usposabljanj. To bo našim
končnim uporabnikom (predstavnikom osebja v nočnih lokalih) omogočilo, da bodo dobro premislili o
svoji trenutni praksi in kako bi le-to bilo mogoče izboljšati. Ta priročnik bo krepil izmenjavo izkušenj in
znanja, dvignil ozaveščenost o preventivnih strategijah in ljudem omogočil, da se bodo bolje zavedali
okoliščin, ki bi lahko bile nevarne. Glavni cilji tega priročnika za usposabljanje so:
hh okrepiti veščine in sposobnosti osebja, da bo lahko sprejemalo boljše odločitve za preprečevanje oz.
zmanjševanje pogostosti težavnih situacij na lokacijah nočnega življenja;
hh pogovoriti se o nevarnostih, povezanih z nočnim življenjem (npr. uporabo dovoljenih in nedovoljenih
drog, nasilje, vožnja in nesreče), okoliščinah, v katerih te nastajajo in njihovih morebitnih posledicah
(kako težave v nočnem življenju prizadenejo mlade in druge stranke na prizoriščih nočnega življenja);
hh določiti in razumeti različne strategije, ki so se izkazale za učinkovite pri preprečevanju oz.
obvladovanju nevarnosti, povezanimi s posameznimi prizorišči oz. dogodki;
hh podučiti in izuriti se v strategijah (npr. nadzora, medosebne komunikacije, obvladovanja konfliktov,
odgovorne strežbe alkoholnih pijač, prve pomoči), ki so se izkazale za učinkovite pri obravnavanju
različnih tveganih situacij;
hh ozaveščati vse udeležence (posameznike in podjetja/organizacije) o pravnih okvirih, ki so povezani z
vrsto vedenj (npr. obvladovanje dogodkov/prizorišč, prodaja blaga in storitev, uporaba psihoaktivnih
snovi in njihove posledice);
hh ustvariti »koalicijo« različnih partnerjev z enakimi interesi in cilji, ki delujejo na tem področju.
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1.1 Ciljna skupina
Ta priročnik je bil narejen posebej za strokovnjake in druge ljudi, ki so odgovorni za dejavnosti v nočnem
življenju, pa tudi za tiste poklicne delavce, ki so zaposleni v industriji nočnega življenja, vključno z:
• lastniki, upravitelji, osebjem, ki so zaposleni v dejavnostih nočnega življenja, odnosih z javnostmi, ter
drugimi zaposlenimi v dejavnostih, povezanih z nočnim življenjem (npr. promotorji počitnic);
• natakarji in prodajalci pijač (alkoholnih in brezalkoholnih);
• varnostniki in delavci, ki nadzirajo dostop (varnostniki na vratih in zasebna varnostna podjetja);
• promotorji in spodbujevalci pop kulture (npr. didžeji in animatorji);
• nevladne organizacije, ki delajo na tem področju;
• lokalna in regionalna združenja barov in klubov ter drugih prizorišč nočnega življenja.
Da bi izboljšali rezultate tega usposabljanja, bi bilo koristno, če bi nočno industrijo povezali s strokovnjaki
z drugih področij in služb (tako iz javnega kot tudi zasebnega sektorja - npr. ministrstev za zdravje in
pravosodje), kjerkoli je to mogoče.

Nekatere enote tega priročnika imajo fiksno vsebino in ga morajo vsi strokovnjaki izvesti kot
osnovno usposabljanje. Druge enote se bolj nanašajo na specifične situacije in vloge. Vendar pa
je naše mnenje, da bi moralo celotno osebje opravljati usposabljanje na temo vseh enot ter imeti
možnost pridobiti vse znanje in izkušnje v okviru tega priročnika, saj bo to privedlo do boljše
učinkovitosti učenja in in skupinske kohezije.

8

Club Health - zdravo in varno nočno življenje mladih - Usposabljanje osebja v nočnih lokalih

1.2 Metodologija
»Obstajata dve vrsti znanja: tisto, ki se vsrka, in tisto, ki se sliši. In tisto, ki je slišano, nima koristi, če se
ne vsrka.«
Ali Ibn Abi Talib

Pedagoško metodologijo je treba prilagoditi potrebam vsake situacije in skupine, ki jo usposabljamo,
in mora temeljiti predvsem na situacijah reševanja problemov. Z metodologijo tega priročnika želimo
udeležencem usposabljanja pomagati, da jasno ugotovijo, kaj že vedo, kaj še morajo vedeti, in kako ter
kje dostopati do novih potrebnih informacij.
Predvidevamo, da imajo vsi udeleženci neko znanje in izkušnje, ki ga lahko prispevajo in delijo. Želimo
spodbuditi razvoj veščin, ki dopolnjujejo aktivno razpravo. Dinamične dejavnosti in interaktivne igre
imajo ključno vlogo pri pridobivanju znanja. V najboljšem primeru bi morali program usposabljanja
izvajati v okolju, ki izpolnjuje individualne in skupinske potrebe, zmanjšuje zadržanost ter omogoča
ustvarjalnost in inovativnost.
Ugotovitve kažejo, da nekateri poklicni delavci v nočnem življenju niso preveč dovzetni za usposabljanje,
ki se ne navezuje na njihovo vsakdanje delo, zlasti če je namen usposabljanja zmanjševanje zlorabe
alkohola (in drugih drog). To zavračanje je lahko povezano tako s prepričanjem, da je za zabavo treba
piti, kot tudi s (pogostokrat) nizko stopnjo izobrazbe, ki jo imajo ti poklicni delavci. Poleg tega so lahko
podjetniki v nočni industriji mnenja, da bo ozaveščenost njihovih zaposlenih o potrebi po zmanjšanju
pitja alkohola strank, znižala njihove prihodke. V nekaterih situacijah visoka fluktuacija zaposlenih (zaradi
vrste različnih razlogov) ne spodbuja povečane zavezanosti delodajalcev in lastnikov k usposabljanju.
Zaradi tega je pomembno, da je usposabljanje enostavno, uporabno in osredotočeno na potrebe
poklicnih delavcev in da upošteva dejansko stanje vsakega prizorišča/lokala. Naše usposabljanje
spodbuja razmislek o trenutni poklicni praksi nekega posameznika.
Vodja usposabljanja, ki namerava razviti izobraženost odraslih, še zlasti spremeniti ali izboljšati poklicno
prakso, mora postati posrednik učnih procesov. Se pravi, da ljudi mora pripraviti do tega, da razmislijo
o svojih trenutnih praksah. Vodja usposabljanja bi moral znati prepoznati vlogo čustev pri učenju in
se naučiti učinkovitih tehnik za oseben in družbeni razvoj. Pomembno se je zavedati, da ta model
usposabljanja ne poudarja toliko shranjevanja informacij, pač pa bolj kritično razmišljanje,
reševanje problemov, inovativnost in ustvarjalnost.
Učenje naj bi se uskladilo z interesi posameznika in zato mora vodja usposabljanja načrtovati aktivnosti
posameznega namesto vsakega konteksta učenja/poučevanja, tako da bo ustvaril pozitivno, sodelovalno
in izkustveno klimo. To bi moralo spodbuditi odprtost, fleksibilnost, sočutje, občutek udobja in čustveno
inteligenco. Učenje za to, da pridobiš znanje in pomagaš, pomeni, da razumeš in prevzameš nove zamisli
in koncepte ter da poznaš različne stvarnosti in mobiliziraš sposobnosti. Razviti in spodbuditi je mogoče
splošne in konkretne veščine, ki bodo osebju dale znanje, razumevanje in ki jih bodo lahko uporabili v
praksi.
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V usposabljanje morajo biti vključena nekatera temeljna načela, ki bodo zagotovila, da je to v skladu
s preferencami posameznika, vključno z naslednjim: i) potrebno je zagotoviti realno in smiselno
usposabljanje, ii) usposabljanje mora spodbuditi ustvarjanje, ne pa uporabo informacij, iii) usposabljanje
mora biti edinstveno; in iv) usposabljanje mora biti bogato in veččutno.
Ohranjanje realnosti pri usposabljanju. Usposabljanje naj se prične z dinamično predstavitvijo in
pomenljivo »vajo za prebijanje ledu«, tako da se bodo vsi udeleženci počutili prijetno in varno (to bo
izvedel vodja oziroma gostitelj). Da bi vzpostavili visoko kakovostne povezave, potem ko bodo cilji
usposabljanja predstavljeni udeležencem, bi moral vodja usposabljanja poskrbeti, da obstajajo resnične
in osebne koristi za vse udeležence. Usposabljanje je potrebno skrbno načrtovati, da bi omogočili jasno
formulacijo učnih ciljev, pri čemer si lahko pomagamo s pričakovanji, ki jih imajo udeleženci v odnosu do
usposabljanja.
Usposabljanje naj bi promoviralo ustvarjanje pomena. Izobraževanje ne more biti odvisno le od
vodje usposabljanja, pri čemer so vajenci pasivni ali zgolj prejemniki znanja. Bolje je, če je usposabljanje
aktivno in konstruktivno, saj so na ta način lahko slušatelji produktivni. Izkoristiti je potrebno dinamičen
prostor, ki mobilizira vire vseh akterjev in dejavnikov, ki so vključeni v ta proces. Ta vidik učenja podpira
dejstvo, da so informacije vedno bolj dostopne. Namreč, ni nobene potrebe, da bi vse informacije shranil
vsak. V izobraževalnem smislu danes vemo, da se vsi učimo drug od drugega; namreč vsi imamo nekaj,
kar lahko prispevamo in delimo, če za to ustvarimo prave pogoje. To nakazuje nov način izobraževanja in
usposabljanja s pomočjo strategij, ki gojijo to izmenjavo znanj.
Usposabljanje naj bi bilo edinstveno V okviru učnega procesa naj bi se udeleženci učili na primerih
realnih situacij, ki ne bi zajemale le kognitivnih elementov, ampak tudi čustvene (npr. interese, čustva ...)
in moralne (vrednote, norme); ti so sprožilci ali zaviralci. Zato mora usposabljanje za vsakega udeleženca
imeti nek pomen – takšen, ki upošteva njihovo lastno realnost in je oblikovan tako, da odgovarja
posameznim potrebam vsakega udeleženca usposabljanja.
Bogato, več-čutno usposabljanje. Metodološke zahteve se smatrajo za bistvene v smislu obnovitve
izobraževalne prakse. Zato je vzpostavitev jasne komunikacije med poklicnimi delavci ključnega pomena
za spodbujanje razlag, debat in soočenj njihovih lastnih zamisli, pa tudi za raziskovanje njihovih širših
posledic. Usposabljanje naj bi spodbujalo zavedanje o drugačnih pogledih, da bi spodbudili kritično
analizo kognitivnega procesa udeleženca usposabljanja ter omogočili naknadno preoblikovanje in
pomembno usvojitev znanja in kritičnega mišljenja. Izobraževalne tehnologije morajo zato temeljiti na
predlaganih aktivnostih, ki bi jih udeleženci usposabljanja morali videti kot svoje osebne projekte. Te
naj bi vsebovale aktivnosti reševanja problemov, ki omogočajo: i) razvoj strategije reševanja problemov
in izdelava več možnih rešitev neke dane težave; in ii) primerjavo, pregled in izbiro možnosti, za katere
skupina (vključno z vodjo usposabljanja) smatra, da so sprejemljive.
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Ena od ključnih vlog vodje usposabljanja je ustvariti primerno učno okolje. Ob priznavanju, da se odrasel/
poklicni delavec uči le s sodelovanjem v učnem procesu, smatramo, da:
• naj bi bila vsebina usklajena z interesi vodje usposabljanja. Usposabljanje naj bi jim pomagalo doseči
svoje cilje oz. izboljšati svojo poklicno prakso;
• naj bi bilo usposabljanje čim bolj zanimivo in privlačno ter naj bi vključevalo vrsto realnih praks in
kontekstov. To bo okrepilo motivacijo za učenje, zlasti v neformalnih okoljih;
• naj bi se celotno ocenjevanje navezovalo na dejansko prakso in kontekste.
Metodologija usposabljanja v tem priročniku temelji na problemsko zasnovanih učnih tehnikah, ki jih
je razvila Univerza McMaster v 60. letih 20. stoletja. To je pedagogika slušateljev/poklicnih delavcev, v
kateri se slušatelji/poklicni delavci podučijo o neki temi v kontekstu zapletenih, večplastnih in stvarnih
problemov. Pri delu v skupinah slušatelji/poklicni delavci ugotovijo, kaj že vedo, kaj še morajo poznati
in kako ter kje dostopati do potrebnih informacij, ki bi lahko pripeljale do uspešne rešitve težave. Učitelj
ima vlogo usmerjevalca učenja, ki zagotavlja ustrezen okvir za proces s tem, ko (na primer) postavlja
raziskovalna vprašanja, zagotavlja ustrezna sredstva in vodi do skupinskih razprav, pa tudi načrtuje
ocenjevanja, ki jih opravijo slušatelji/poklicni delavci. Za razliko od tradicionalnih navodil, problemsko
zasnovano učenje aktivno vključuje slušatelje/poklicne delavce, da ti sami zgradijo znanje v svojih
glavah, s čimer odpravi mnoge pomanjkljivosti tradicionalnega znanja.
Značilnosti problemsko zasnovanega učenja zajemajo: i) učenje na podlagi zahtevnih, odprtih, slabo
opredeljenih in slabo zasnovanih problemov, ii) udeleženci običajno sodelujejo v skupinah; in iii) vodje
usposabljanj prevzamejo vlogo »usmerjevalcev« učenja. Problemsko zasnovano učenje vključuje
kombinacijo učnih strategij, z namenom ugotavljanja narave nekega problema in omogočanja
razumevanja omejitev in zahtev, ki so potrebne za uspešno reševanje. To določa potrebna sredstva
in zagotavlja razumevanje različnih stališč. Udeleženci usposabljanj se naučijo pogajanj v zapleteni
sociološki naravi neke težave in tega, kako lahko različni vidiki vplivajo na odločanje. Zagovorniki
problemsko zasnovanega učenja trdijo, da lahko to izboljša vsebinsko znanje, obenem pa neguje razvoj
komunikacij, reševanje problemov in samousmerjene učne sposobnosti.
Pridobivanje in oblikovanje znanja pri problemsko zasnovanem učenju naj bi delovalo preko naslednjih
kognitivnih učinkov (Schmidt, 1993): i) začetna analiza problema in aktivacija predhodnega znanja sta
omogočena skozi razpravo v majhni skupini; ii) nadgradnja predhodnega znanja skozi aktivno predelavo
novih informacij; iii) preoblikovanje znanja in izgradnja semantične mreže; iv) izgradnja družbenega
znanja; v) učenje v kontekstu; in vi) spodbujanje radovednosti.
Uporaba te metodologije v okviru našega usposabljanja je narekovala zasnovo naših različnih enot.
Najpomembnejša vloga vodje usposabljanja je, da udeležence pripravi do tega, da se držijo preventivnih
ukrepov in ukrepov za zmanjševanje škode v kontekstih nočnega življenja. Da bi to dosegli, morajo vodje
usposabljanj udeležencem priskrbeti pomembne informacije in jim omogočiti, da pravilno ukrepajo v
kritičnih situacijah.
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Ta metodologija krepi vsebinsko znanje, obenem pa spodbuja razvoj komunikacije, reševanje problemov
in samousmerjenih učnih sposobnosti. Naše usposabljanje želi udeležence postaviti v situacijo, ki vsebuje
etične težave, ki jih je potrebno razumeti in razrešiti, da bi dobili uspešen rezultat. Ta rezultat zahteva
obravnavanje političnih odločitev in njihovo izvedbo v poklicnem kontekstu. S prepoznavanjem in
razpravo o vrsti učnih strategij je mogoče ugotoviti naravo in temeljni razlog neke težave. Z poznavanjem
omejitev in možnosti vsake potencialne rešitve in jasno opredelitvijo vhodnih spremenljivk je mogoče
doseči razumevanje vrste stališč. Tako se slušatelji/poklicni delavci naučijo premagati zapleteno
sociološko naravo te težave in tega, kako lahko različni vidiki sooblikujejo sprejemanje odločitev.
Eden od ciljev problemsko zasnovanega učenja je razvoj samousmerjenih učnih veščin. Problemsko
zasnovano učenje je mogoče opredeliti kot proces, v katerem posamezniki prevzamejo pobudo pri
ugotavljanju svojih učnih potreb, izoblikovanju ciljev, določanju človeških in materialnih sredstev,
izbiranju in izvrševanju ustreznih učnih strategij ter vrednotenju učnih rezultatov (Wood, 2008). S tem ko
so povabljeni v učni proces, jih spodbudimo, da prevzamejo odgovornost za svoje učenje, kar pelje do
povečanja samousmerjenih učnih veščin.
Med dejavnostmi usposabljanja so »igre vlog« učinkovit način dviganja ozaveščenosti, izboljšanja
analiz aktivnosti na terenu s strani udeležencev in seznanjanja udeležencev z vlogami, cilji, vidiki in
položaji ljudi, ki jih bodo ti srečali na terenu. Skozi igro vlog lahko udeleženci izkusijo in ugotovijo, kakšni
so občutki in morebitni izidi osebne, socialne ali poklicne situacije, ne da bi pri tem utrpeli dejanske
posledice svojih odločitev. Skozi igro vlog je absorpcija znanja hitrejša, bolj osredotočena in celovita.
Posledica tega pa je večja količina privzetega znanja. Udeleženci bi morali vedeti, kako delati v majhnih
skupinah, in poznati večstopenjsko sprejemanje odločitev. Igra vlog je najbolj primerna za majhne
skupine; to pa se dobro ujema z našim modelom usposabljanja.
Igra vlog omogoča:
•
•
•
•
•

širjenje osebnih veščin;
vadbo in krepitev novih veščin brez strahu pred neuspehom ali kritiko;
doseganje rešitev za konfliktne situacije v varnem okolju;
razmislek o vrsti odzivov na določene situacije;
preskušanje drugih vlog in osebnosti v nekonfliktnem okolju in doživljanje občutkov, ki lahko
spremljajo odločitve;
• sočustvovanje in upoštevanje pravic, vrednot in občutkov drugih.

Vodja usposabljanja lahko igranje vlog uporabi za raziskovanje pristopov, vrednot in nivojev veščin
udeležencev usposabljanja; prav tako ga lahko uporabi kot evalvacijsko orodje, da s časom oceni
kakršnekoli spremembe.
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Igra vlog zajema sprejemanje določenega odnosa, stališča ali vrednostnega položaja za določen namen.
Pomembno je, da se vsi udeleženci zavedajo namena igre vlog. Dobra skupinska empatija, vzpostavljena
temeljna pravila in izkušnje v skupinskem sodelovanju bodo prispevale k uspehu dejavnosti igre vlog. Da
bi igra vlog obrodila sadove, mora:
• spodbujati družbeno sprejemljive in nesprejemljive zgodbe – to bo zagotovilo raziskovanje široke
palete možnosti v resničnem in poklicnem življenju;
• udeležencem dovoliti, da se kadarkoli umaknejo brez obrazložitve – udeleženci se morajo počutiti
udobno in varno;
• vključevati varovalne ukrepe – na primer, če vodja usposabljanja oceni, da je udeležencem postalo
neprijetno ali so vznemirjeni, je potrebno vajo prekiniti;
• uporabljati »premore« za prekinitev igre vlog – ti omogočajo pritegovanje pozornosti ali ponovno
osredotočanje na dejavnosti ali določene situacije;
• uporabljati kratke scenarije – tako bodo udeleženci ostali osredotočeni na rezultat in ne na igro vlog;
• udeležence spodbuditi, da ustvarijo svoje lastne scenarije, ki bi odražali realnost in poklicno življenje,
in kadar je to mogoče, da uporabijo resnične zgodbe iz svojih lastnih izkušenj;
• uporabiti igro vlog v majhnih skupinah, da bi kar najbolj povečali vključenost in se izognili tremi pred
občinstvom;
• po igri vlog udeležence vprašati ali so se tesnoba in drugi morebitni občutki/čustva pomirili;
• zagotoviti možnost sprostitvenih vaj tako pred kot tudi po igri vlog;
• nenehno krepiti idejo o zaupnosti med igro vlog.
Navkljub raznolikosti tehnik, ki jih je mogoče uporabiti v tem tečaju, so ponavljajoče značilnosti tega
usposabljanja naslednje:
• učenje vodijo zahtevni, odprti, slabo opredeljeni in slabo zasnovani problemi;
• poklicni delavci običajno sodelujejo v skupinah;
• vodje usposabljanj prevzamejo vlogo »usmerjevalcev« učenja.
Glede na »Vodnik za urjenje življenjskih veščin za mlade« (‘Life Skills Training Guide for Young People, ZN
2003), so ključne lastnosti učinkovitega vodje usposabljanja naslednje:
• topla in odprta osebnost s sposobnostjo, da udeležencem usposabljanja izkaže odobravanje in
sprejemanje. Vodje usposabljanj morajo biti dostopni;
• poglobljeno znanje tematike;
• dobre družbene, kulturne in komunikacijske sposobnosti – vključno s sposobnostjo, da zbliža
skupino in ohrani nadzor, ne da bi pri tem povzročil škodljive učinke;
• zmožnost spodbujanja udeležencev, da delijo svoje zamisli, izkušnje in veščine z drugimi;
• trdne organizacijske sposobnosti, ki v največji meri izkoristijo vsa razpoložljiva sredstva;
• sposobnost prepoznavanja in nato še reševanja težav, zadev ali situacij udeležencev;
• pristno navdušenje nad temo in sposobnost predstavljanja gradiva na zanimiv in inovativen način;
• fleksibilnost za spreminjajoče se potrebe udeležencev;
• visoka sposobnost ohranjanja zaupnosti;
• sposobnost razvijanja »kritičnega razmišljanja« pri udeležencih.
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1.3 Enote
Obstaja šest enot, ki jih je mogoče izvesti na fleksibilen način (vsebinsko, časovno in po vrstnem
redu), vendar priporočamo vrstni red, po katerem so enote predstavljene v priročniku. Vsaka enota
ima teoretične in praktične sestavne dele. Metodologija je interaktivne narave (igra vlog, reševanje
problemov, razprave o posameznih primerih). Vsaka enota je opisana s pomočjo standardiziranega
formata, za katerega verjamemo, da zajema zadostne informacije o vseh potrebnih spremenljivkah,
ki omogočajo vodji usposabljanja, da jih uspešno uporabi. Priročnik vključuje tudi seznam vprašanja/
predlogov, ki lahko vodji usposabljanja pomagajo povečati produktivnost učnega procesa.
Vse enote skupaj predvidoma trajajo okoli 15 ur (glej tabelo 1). Vendar lahko enoto, ki obravnava prvo
pomoč in nujno zdravstveno pomoč, podaljšamo za dodatnih 90 minut. Organizacija tečaja (trajanje
in enote) je predmet dogovora glede na sestavo vsake skupine in vsake posamezne situacije. Tečaje
usposabljanja je treba potrebno izvesti v majhnih skupinah (največ 20 udeležencev). Podjetjem in
poklicnim delavcem lahko po usposabljanju ponudimo tudi podporo, svetovanje in dodatne aktivnosti,
če le zaprosijo za to.

Pomembna opomba
Usposabljanje na področju prve pomoči in nujne zdravstvene oskrbe lahko izvaja samo
strokovno usposobljen vodja usposabljanja. Postopki in najboljše prakse se razlikujejo od
države do države, posamezniki pa se morajo zavedati, kaj se v njihovem območju smatra za
najboljšo prakso. Najboljša praksa na področju prve pomoči je vključena v stalen proces revizije
in izboljšanja. Vodje usposabljanja morajo v najnovejši literaturi vedno preveriti, kaj je najbolj
sodobna in učinkovita praksa.
Ta enota je namenjena samo kot vodilo strokovnemu vodji usposabljanja v smeri tistih
elementov prve pomoči, ki so pomembni in jih je potrebno vključiti v katerikoli tečaj, zasnovan
za tiste, ki delajo v okoljih z nočnega življenja.
V nobenih okoliščinah tega modela usposabljanja ne smemo izvajati na sebi, prav tako ga ne
sme izvajati nihče, ki nima ustreznih strokovnih kvalifikacij na področju prve pomoči.
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1.4 Namigi za pomoč pri izvajanju enot
Delovni prostor. Zagotovite

dovolj prostora, da se skupina
počuti udobno, ter poskrbite,
da se predstavitev tehnik in
premišljevanje o tem v skupini
odvija sproščeno.

Delovne skupine.

Porazdelite
udeležence v majhne skupine.
Vsaka skupina bi morala biti
sestavljena tako, da so v njej
osebe iz različnih prizorišč/
organizacij/podjetij, s čimer
bomo omogočili večjo
raznolikost učenja.

Pred začetkom. Preglejte
pravila delovnih skupin
(naloge in čas).

Bodite jasni. Prenesite jasne

informacije in dajajte preprosta
navodila.
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Na voljo so različni
načini ocenjevanja.

Tečaj usposabljanja kot
celoto (in vsako posamezno
enoto) je mogoče oceniti
tako kvantitativno kot tudi
kvalitativno.

Naredite učenje zabavno.
Zabavno učenje je učinkovito
učenje.
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Tabela 1: Kratek povzetek vsebine vsake enote in njeno predvideno trajanje

Enota

Vsebina

Čas

1

Razvrstitev psihoaktivnih snovi, definicije,
koncepti, učinki in povezane nevarnosti.

2h 20min

2

Komunikacija. Razreševanje sporov in
preventivne strategije.

3h 30min

3

Prva pomoč (in nujna zdravstvena oskrba*).

2h (1h 30min)

4

Usposabljanje za odgovorno strežbo
alkoholnih pijač.

2h 30min

5

Obvladovanje fizičnega konteksta.

2h 20min

6

Zakonodaja.

2h 20min

*neobvezno usposabljanje za zdravstveno oskrbo

1. dan

2. dan

3. dan

15h oz. *16h 30 min

Še zadnji komentar glede priročnika: čeprav je nastal v okviru projekta Club Health, je le-ta
brezplačno na voljo vsem, ki bi jih priročnik zanimal. Naše edino pričakovanje je, da bi se osebe,
ki bi ga želele uporabljati, pred tem udeležile usposabljanja. Zloraba oziroma nepravilna uporaba
lahko spremeni tako pričakovane cilje, kot tudi rezultate.
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1. ENOTA: PSIHOAKTIVNE SNOVI
PREGLED
V zadnjih nekaj letih je zloraba dovoljenih in nedovoljenih drog precej narasla. Posledica tega so bile
številne zdravstvene in družbeno-ekonomske težave za našo družbo, zato so postale pomemben
zdravstveni izziv. Naučili smo se živeti z drogami v naših skupnostih. Mnenje družbe o tem, katere droge
bi morale biti dovoljene in katere ne, se skozi čas spreminja in je odvisno od gospodarskega, kulturnega
in političnega obravnavanja. V zadnjih nekaj letih smo opazili pomembne spremembe v trendih uporabe
teh snovi.
Nastali so novi trendi. Sedaj obstajajo različni konteksti uporabe/zlorabe in razvile so se nove skupine
uporabnikov; npr. med uporabniki je vedno več žensk, zmanjšala pa se je tudi starost ob prvi uporabi.
V znanstveni literaturi je mogoče najti jasno razmerje med določenimi okolji na lokacijah nočnega
življenja in uporabo sintetičnih snovi, pa tudi dokaze o veliki razširjenosti uporabe drog, ki jih uporabniki
uporabljajo občasno (ob posebnih priložnostih) (npr. Bellis in sod., 2000; Calafat in sod. 1999; Forsyth
in sod., 1997, Tossmann in sod., 1999). Uporaba dovoljenih in nedovoljenih drog lahko povzroči
fizično, psihološko, družbeno in ekonomsko škodo, ne le posamezniku ampak tudi družinam in širši
skupnosti. Vendar pa je pojem “zasvojenost” pogosto nejasen. Obstajajo različna tolmačenja izrazov,
definicij in konceptov, zaradi česar pogosto prihaja do tega, da se enak predmet/izraz razume drugače/
na več načinov. Zaradi tega je ključnega pomena, da se ustvari nek »skupen jezik«. Ta bo prinesel vrsto
koristi; najprej bo pripomogel k boljšemu razumevanju kompleksnosti zlorabe/napačne uporabe drog,
nato pa omogočil in posredoval znanje in razumevanje. Med poenotenjem jezika bodo koncepti in
definicije o sceni na področju drog prinesle številne koristi, obenem pa morajo delavci poučevati in
deliti znanje, informacije in dokaze, ki se nanašajo na aktualne zadeve. Ko se usposabljanje izvaja s tega
vidika, postane ta enota sestavni del usposabljanja, saj je ključnega pomena, da poklicnim delavcem
zagotovimo verodostojne podatke, ki bodo ustrezali njihovim potrebam v zvezi s substancami ter
njihovimi učinki in posledicami.
TEMELJNI KONCEPTI TE ENOTE
•
•
•
•
•
•
•

uporaba, zloraba in napačna uporaba drog;
psihoaktivne snovi; razvrstitev;
dovoljeno in nedovoljeno;
toleranca;
zasvojenost: fizična in psihološka;
učinki in simptomi;
miti in prepričanja.

Priložen (Priloga 2) je kratek opis glavnih tem, ki so povezane z vsako najbolj priljubljeno psihoaktivno
snovjo – vodja usposabljanja mora dobro poznati ozadje teh zadev.
18
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CILJI
• identificirati najbolj pogoste psihoaktivne substance ter njihove učinke in posledice;
• razjasnitev pojmov in definicij;
• popraviti mite in napačna prepričanja.
ČAS
2h 20m
MATERIALI
Delovni list “Psihoakivne snovi” - Priloga 1.
Dodatne informacije “Dovoljene in nedovoljene droge - učinki in posledice” - Priloga 2.

POSTOPEK
1. korak: Uvod v skupinsko delo. (5 minut)
Na splošno predstavite usposabljanje. Bodite
pozorni, to je lahko prvi stik udeležencev s tem
tečajem. (5 minut)
2. korak: Skupinsko delo. (25 minut)
I. Uvod v enoto (5 minut).
II. Upoštevajoč skupno število udeležencev,
vodja usposabljanja organizira majhne
skupine s po 3 ali 4 člani.
III. Razdelite liste z vajami - Priloga 1, enega vsaki
skupini.
IV. Vsaka skupina izbere snov, ki ji bo obdelala,
nato pa delajo v skupini. (20 minut)

4. korak: Vodja usposabljanja povzame delo
udeležencev v predstavitvi, ki vključuje ključne
definicije, koncepte, razvrstitve snovi in njihove
učinke ter posledice. Po želji lahko vodja
usposabljanja uporabi drsnice. (50 minut)
5. korak: Udeležence prosite, naj postavijo
morebitna vprašanja ali komentarje.
Refleksija je izjemno pomembna. (10 minut)
6. korak: Evalvacija enote. (10 minut)
Preden vodja usposabljanja razdeli udeležencem
anonimne evalvacijske vprašalnike, se z njimi
pogovori o srečanju.

3. korak: Predstavitev skupinskega dela. (30
minut)
Vsaka skupine določi govornika, ki predstavi delo
skupine. Vodja usposabljanja naj si zapisuje zgolj
poglede in mnenja udeležencev.
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2. ENOTA: KOMUNIKACIJA, REŠEVANJE SPOROV
IN PREVENTIVNE STRATEGIJE
PREGLED
Komunikacija je zapleten interaktiven proces in jo zato moramo razumeti kot izmenjavo in pretok
informacij, misli in idej od ene osebe drugi osebi ali od ene osebe več osebam. Komunikacija vključuje
pošiljatelja, ki prejemniku posreduje neko zamisel, informacijo ali občutek. Ta proces zahteva širok
repertoar veščin; npr. intrapersonalno in interpersonalno obravnavo, poslušanje, opazovanje, govorjenje,
spraševanje, analiziranje in vrednotenje. Poklicni delavci se lahko upirajo temu, da bi postali učinkoviti
komunikatorji, razen če jih motivira razumevanje dejstva, da je sposobnost verbalne in neverbalne
komunikacije življenjska veščina, ki bo: i) izboljšala njihova osebna razmerja; ii) njihovo sposobnost
pridobivanja in napredovanja v službi; in iii) njihovo učinkovitost pri spreminjanju idej, prepričanj ali
dejanj drugih (Chesebro in sod., 1995). Spori se del našega življenja in vsi smo že bili priča oz. smo
izkusili situacije, kjer so različni ljudje z različnimi interesi in potrebami prišli v spor. Vendar pa se lahko
na lokacijah nočnega življenja oziroma zabave na splošno zapletejo v spor tudi ljudje z enakimi interesi,
okusi in potrebami.
Če samo pogledamo realnost okoliščin nočnega življenja in zabave, se zavemo, kako zelo pomembna
je komunikacija. Namreč skozi reklamo (pisno, ustno in vizualno komunikacijo) se stranke privablja v
objekte nočnega življenja ali zabave in skozi komunikacijo (npr. glasbo/zvok/podobami) se odzivamo
na njihove potrebe in želje. Če bomo izboljšali komunikacijske sposobnosti našega osebja, nam bo to
omogočilo zmanjšanje težav, za katere vemo, da se pojavljajo na naših prizoriščih (npr. nasilje, agresija,
nesreče), obenem pa bo to zagotovilo bolj zdravo in varno okolje. Usposabljanje za reševanje sporov
osebje pripravi na težke ali problematične situacije, za katere vemo, da se pogosto zgodijo. Če je situacije
mogoče predvideti, potem se jim je mogoče tudi izogniti in preprečiti negativne posledice za prizorišče
in osebje, ki je tam zaposleno, ter njihove stranke. V mnogih primerih lahko učinkovito reševanje sporov
v okoljih nočnega življenja in zabave spremeni pozitivne oz. negativne posledice za lastnike, osebje in
stranke.
To enoto lahko razdelimo na dva dela: 1) komunikacijske sposobnosti in 2) reševanje sporov.
TEMELJNI KONCEPTI TE ENOTE
•
•
•
•
•
•
•

Komunikacija: tako proces kot tudi prvine komunikacije.
Verbalna in neverbalna komunikacija.
Govorica telesa.
Spor.
Reševanje sporov.
Odločnost.
Komunikacijski slogi.
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CILJI
•
•
•
•

prepoznati pomembnost komunikacije v človeških odnosih;
prepoznati različne komunikacijske sloge;
ugotoviti, se naučiti in pogovoriti o različnih slogih učinkovite komunikacije;
izboljšati komunikacijske sposobnosti v notranjih (med samim osebjem) in zunanjih odnosih
(med osebjem in strankami);
• ugotoviti znake, ki so povezani s konflikti oz. agresivnim vedenjem;
• ugotoviti, analizirati in se pogovoriti o vrstah fizičnega in verbalnega vedenja, ki lahko pomaga
preprečiti konfliktne situacije (strategije preprečevanja).
ČAS
3 h 30 min: prvi del traja 1 uro, drugi del 2 uri in pol.
MATERIALI
Delovni list – »Konfliktne situacije«- Priloga 3.
Dodatne informacije »Navodila za igro vlog« - Priloga 4.
POSTOPEK
1. del: »Komunikacija«
1. korak: Predstavite enoto. (5 minut)
2. korak: Pedagoška igra. (45 minut)
I.

Skupino razdelite na dve skupini in
udeležence prosite, naj bodo skozi celotno
igro popolnoma tiho. (3 minute)
II. Udeležence postavite v dve vrsti, tako da so
obrnjeni drug proti drugemu, pri čemer je
med obema vrstama okoli 3 metre prostora,
med člani v isti vrsti pa okoli 0,5 metra. (2
minuti)
OOOOOOOOOO
OOOOOOOOOO
III. Udeležencem naročite, naj zabeležijo čim
več podrobnosti o osebi, ki jim stoji nasproti.
Naročite jim, naj vzpostavijo intenziven stik
o očmi, vendar nikoli ne smejo vzpostaviti
verbalnega stika. (5 minut)
IV. Sedaj udeležence prosite, naj stopijo en
meter naprej in ponovijo dejanje iz 3. točke.
Udeležencem omenite, da bi sedaj, ko so
bližje drug drugemu, morali opaziti več
podrobnosti o osebi pred njimi. (5 minut)

V. Sedaj udeležence prosite, naj se še bolj
približajo osebi nasproti, ampak tako, da se še
vedno počutijo udobno. Ne smejo se fizično
dotikati osebe nasproti. V tem položaju naj
ponovijo vajo iz 3. točke. (3 minute)
VI. Udeležence prosite, naj se vrnejo na svoj
začetni položaj in se sprostijo. (2 minuti)
VII. Udeleženci morajo najti (izbrati) drugega
partnerja in ponoviti ta postopek korak za
korakom. (15 minut)
VIII.Ob koncu vaje se morajo vsi udeleženci
pogovoriti in premisliti o izkušnji, ki so
jo imeli. Vodja usposabljanja bi moral
spregovoriti o svojih dojemanjih te vaje na
podlagi tega, kar je opazil. (10 minut)
3. korak: Z uporabo drsnic, vodja usposabljanja
predstavi predmet komunikacijskih sposobnosti.
(10 minut)

Club Health - zdravo in varno nočno življenje mladih - Usposabljanje osebja v nočnih lokalih

21

Za DRUGI DEL te enote mora vodja usposabljanja predstaviti naslednjo temo z naslednjim
vprašanjem: »Kdo od vas še ni bil udeležen (ali priča) konfliktu v okoljih nočnega življenja in zabave?«
4. korak: Individualno delo. Razdelite delovne liste, vsakemu udeležencu enega (Priloga 3). (10
minut)
5. korak: Skupinsko delo. (50 minut)
I.

Ko bodo vsi udeleženci izpolnili delovni list, jih prosite, naj oblikujejo skupine s po 2 ali 3 člani
(upoštevajoč število udeležencev usposabljanja).
II. Udeležence prosite, naj primerjajo svoje odgovore in komentarje in se poskušajo dogovoriti o
enem odgovoru za vsako skupino – odgovori morajo biti plod skupnega dogovora. (20 minut)
III. Vsaka skupina določi govornika, ki bo predstavil njihovo delo.
IV. Udeležencem dajte priložnost, da predstavijo svoje odgovore. Vodja usposabljanja naj beleži
mnenja udeležencev in komentarje drugih udeležencev. (20 minut)
6. korak: Igra vlog. (30 minut)
I.
II.
III.
IV.

Predlagajte igro vlog in pri tem uporabite eno zgodbo, ki jo je izbrala skupina (preglej Prilogo 4).
Udeleženci naj si razdelijo vloge.
Igra vlog. (20 minut)
Vodja usposabljanja vodi analizo igre vlog in ustvarjenih situacij. (10 minut)

7. korak: Vodja usposabljanja naj povzame delo, ki so ga opravili udeleženci, in pri tem vključi
informacije o tem, kako povečati komunikacijske sposobnosti, tako v notranjih (med samim osebjem)
kot tudi zunanjih odnosih (med osebjem in strankami). Pri tej predstavitvi lahko uporabi drsnice. (40
minut)
8. korak: Udeležence prosite, naj postavijo vprašanja oz. komentirajo to, kar so videli in slišali razprava je zelo pomembna. (10 minut)
9. korak: Evalvacija enote. (10 minutes)
Preden vodja usposabljanja razdeli udeležencem anonimne evalvacijske vprašalnike, se z njimi
pogovori o srečanju.
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3. ENOTA: ZNANJE PRVE POMOČI IN NUJNE
ZDRAVSTVENE OSKRBE
PREGLED
PRVA POMOČ je nudenje začetne pomoči v primeru neke akutne bolezni ali poškodbe. Običajno jo
opravljajo nestrokovnjaki (vendar raje usposobljeni kadri) na bolni ali poškodovani osebi, dokler ni
mogoč dostop do strokovne zdravstvene obravnave. V okoljih nočnega življenja in zabave se lahko
pojavijo kritične situacije, ki jih ljudje skušajo rešiti, vendar ne vedno na najboljši oz. najbolj učinkovit
način. Slaba ali napačno nudena prva pomoč ni učinkovita in lahko včasih tudi poslabša situacijo.
Nekatere samoomejitvene bolezni ali manjše poškodbe morda ne bodo potrebovale nadaljnje
zdravstvene oskrbe razen intervencije prve pomoči. Vendar je to odločitev potrebno sprejet skrbno, saj
lahko nekatere (očitno) preproste situacije postanejo resne.
PRVA POMOČ običajno vsebuje vrsto preprostih tehnik, ki lahko v nekaterih primerih tudi rešijo življenje.
Te tehnike lahko posameznik usvoji in jih opravlja z minimalno opremo. Usposabljanje PRVE POMOČI
mora voditi akreditiran vodja usposabljanja (npr. zdravnik ali drug zdravstveni strokovnjak) s pomočjo
ustreznih materialov.
Glavne cilje PRVE POMOČI je mogoče povzeti v treh ključnih točkah:
1. ohraniti življenje: to je najpomembnejši cilj vsake zdravstvene oskrbe/PRVE POMOČI.
2. Zmanjšati škodo: včasih imenovano tudi »preprečiti nadaljnje poškodbe« ali »preprečiti poslabšanje
stanja«. To zajema naslednje ukrepe: i) umik bolnika stran od vzroka poškodbe; in ii) nudenje tehnik
PRVE POMOČI, da bi preprečili nadaljnje poslabšanje stanja.
3. Spodbuditi okrevanje: PRVO POMOČ je mogoče videti kot začetek procesa okrevanja (od akutne
bolezni ali poškodbe) in lahko v nekaterih primerih pomeni konec zdravljenja, npr. nanos obliža na
majhno rano.
Namen te enote je, da osebju, ki dela v lokalih z nočnim življenjem, pomaga razviti sposobnost nudenja
osnovne zdravstvene oskrbe v vrsti akutnih situacij. Naše usposabljanje za PRVO POMOČ zajema:
• posredovanje zmogljivosti, da prepoznajo vrsto kritičnih situacij, ki se pogosto dogajajo v kontekstih
nočnega življenja, in nudijo varno in ustrezno PRVO POMOČ; in
• zagotavljanje dostopnosti ustreznega strokovnega zdravljenja.
Ta enota se osredotoča na usposabljanje za PRVO POMOČ. Predstavljeni so scenariji, v katerih se od
udeležencev usposabljanja zahteva, da rešijo težavo, tako da pokažejo svoje znanje o prvi pomoči.
Vodja usposabljanja naj opazuje odzive udeležencev in jim razkriva pravilne in nepravilne postopke. Po
razpravi o morebitnih rešitvah vodja usposabljanja predstavi in prikaže pravilne postopke in udeležence
usposabljanja pouči o posledicah nepravilnih postopkov. Vsako skupino prosi, naj predlaga strategije,
kako bi učinkovito obvladala nujne primere, s katerimi se lahko sooči v njenem lastnem kontekstu (npr.
nočni klub, koncert, rave party, itd.).
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TEMELJNI KONCEPTI
•
•
•
•
•

Prva pomoč in nujna zdravstvena oskrba.
Poškodbe.
Prevelik odmerek.
Zastrupitev.
Tehnike kardiopulmonarnega oživljanja (KPO).

CILJI
•
•
•
•

prepoznati kritične situacije, tudi če se ne zdijo kritične;
pridobiti znanje in sposobnosti za nudenje prve pomoči;
ustvarjanje ozaveščenosti o tem, da je žrtve potrebno zaščititi pred drugimi udeleženci;
posredovanje znanja in sposobnosti za vzdrževanje prostorov prve pomoči in zagotavljanje, da so
morebitne posebne sobe/območja ustrezno opremljeni;
• zavedati se nujnosti tega, da se vzdržimo sodb glede vedenja žrtev ter da ne vzbujamo občutka
krivde oz. moraliziramo;
• učinkovito uporabljati priporočene smernice reševalnih/urgentnih služb;
• vplivati na ljudi, da poiščejo ustrezno zdravstveno oskrbo, ki jo potrebujejo.
ČAS
2 uri brez izbirnega modula usposabljanja za KPO (+ 1 h 30 min)
MATERIALI
Delovni list »Prva pomoč« - Priloga 5.
Dodatne informacije »Vadbene kartice za prvo pomoč« - Priloga 6.
V primeru podaljšanega srečanja (4 h), ki bo zajemalo usposabljanje tehnik kardiopulmonarnega
oživljanja (KPO), bodo potrebne napihljive lutke in pripadajoč higienski material (število je odvisno od
velikosti skupine).
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POSTOPEK
1. korak: Predstavitev enote. (5 minut)
Vodja usposabljanja na kratko opiše cilje/
pričakovanja te enote. Vodja usposabljanja
udeležence vpraša, če poznajo različne situacije
(npr. dušenje/zadušitev, zabod z nožem, srčni
zastoj, padci, prevelik odmerek heroina, prevelik
odmerek alkohola, krvavitev, posilstvo, itn.), in
se z njimi pogovori o pogostosti teh pojavov v
okoljih nočnega življenja in zabave.
2. korak: Skupinsko delo. (80 minut)
I.
II.

III.

IV.

V.

Vodja usposabljanja udeležence prosi, naj
oblikujejo skupine s po 3 ali 4 člani (odvisno
od števila udeležencev).
Vsaka skupina dobi en delovni list. Z vsakim
udeležencem usposabljanja je potrebno
spregovoriti o 1 ali 2 scenarijih (Priloga 5) in
opisati potek ukrepanja. (5 minut)
Udeleženci naj primerjajo svoje odgovore
in izberejo govornika, ki bo pred vsemi
predstavil en sam odgovor svoje skupine.
Ta odgovor mora biti plod dogovora vseh v
skupini. (20 minut)
Govornik vsake skupine predstavi strategijo
svoje skupine glede razreševanja problema.
Za vsak scenarij bi morala skupina poudariti
najustreznejše tehnike prve pomoči in vse
pogoste napake. (5 minut za vsako skupino)
Po vsaki predstavitvi, vodja usposabljanja
poudari, kaj je bilo pravilno in pojasni vzroke
za vsak potreben postopek prve pomoči.
Vodja usposabljanja se mora posvetiti tudi
temu, kaj ni pravilno, in prikazati pravilni
postopek. Vodja usposabljanja mora pojasniti
tudi slabosti nepravilnega ukrepanja (glej
Dodatne informacije – Vadbene kartice za
prvo pomoč – Priloga 6). (5 minut za vsako
skupino).

3. korak: Vodja usposabljanja pregleda vsak cilj
usposabljanja PRVE POMOČI. (20 minut)
Prvič, sposobnosti, ki so potrebne za
prepoznavanje kritičnih situacij in nudenje
varne in ustrezne prve pomoči. Drugič, nujnost
zagotavljanja, da je dokončno zdravljenje
dostopno. Vodja usposabljanja se s skupino
pogovori o:
• običajnih izkazanih lastnostih, povezanih z
različnimi kategorijami drog, ki jih uporabniki
uporabljajo občasno (ob posebnih
priložnostih);
• ključnih ciljih prve pomoči (ohraniti življenje,
zmanjšati škodo, spodbuditi okrevanje);
• ustrezni zdravniški sobi oz. prostoru v klubu
ter njeni opremljenosti;
• tem, kako in kdaj uporabiti reševalne/
urgentne službe;
• tem, kako vplivati na ljudi, ki potrebujejo
pomoč, da bi poiskali ustrezno zdravniško
oskrbo.
Vodja usposabljanja naj povzame delo, ki so
ga opravili udeleženci in v to vključi definicije,
koncepte in tehnike. Pri tej predstavitvi se lahko
uporabi drsnice.
4. korak: PO IZBIRI. Vodja usposabljanja s
pomočjo ustreznih učnih pripomočkov prikaže
številne faze tehnike kardiopulmonarnega
oživljanja (KPO). Skupina je organizirana v pare.
Vsak udeleženec mora po potrebi s pomočjo
napihljive lutke vaditi vse faze tehnike KPO.
Udeleženci vadijo veščine, medtem pa jih njihov
partner ocenjuje; udeleženca nato zamenjata
vlogi. Udeleženci naj čim več vadijo (90 minut).
5. korak: Evalvacija enote. (15 minut)
Preden vodja usposabljanja razdeli udeležencem
anonimne evalvacijske vprašalnike, se z njimi
pogovori o srečanju .
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4. ENOTA: USPOSABLJANJE ZA ODGOVORNO
STREŽBO ALKOHOLNIH PIJAČ
PREGLED
Alkohol je del življenja in mnogih kultur in je v posameznih družbah povezan z različnimi dogodki.
Mnogim ljudem številne okoliščine služijo kot pretveza za to, da popijejo enega ali več kozarcev alkohola.
V mnogih različnih situacijah se alkohol uporablja za proslavljanje življenja (npr. zmage, dobrih novic –
osebnih ali poklicnih) ali pa za to, da pozabimo na bolečino, ki jo prinese izguba ali neuspeh. Običajno
ljudje na alkohol ne gledajo kot na psihoaktivno snov. Vendar pa lahko alkohol, kot možni povzročitelj
zasvojenosti, povzroči fizične, psihološke, družbene, ekonomske in pravne posledice. Poleg tega, da
alkohol lahko predstavlja resno nevarnost za zdravje (tudi smrt), ima napačna uporaba alkohola močan
vpliv tudi na družbene in gospodarske dejavnike. Nasilje v družini, nasilna kazniva dejanja, prometne
nesreče, poškodbe, odsotnost z dela, nesreče na delovnem mestu in nevarna spolna praksa so le nekateri
izidi in posledice zlorabe alkohola. Podjetja, ki proizvajajo žgane pijače in napitke, uporabljajo svojo
moč ne le za neposredno promocijo alkoholnih pijač, ampak tudi za promocijo festivalov (in drugih
dogodkov), kjer igra alkohol pomembno vlogo.
Za mnoge mlade je pitje alkohola sestavni del prostočasnih aktivnosti ob koncu tedna. Mladi pogosto
iščejo kraje, kjer so cene nizke, vendar pa lahko relativno nizka cena alkohola povzroči prekomerno
pitje alkohola. Alkohol deluje kot družbeni povezovalec ali družbeno mazivo in ljudi spodbuja, naj se
»zabavajo«. Pitje alkohola je lahko tudi vir težav in sporov, tako za tiste, ki pijejo alkohol, kot tudi za tiste,
ki (na tak ali drugačen način) pridejo v stik z njim (npr. natakarji, zaposleni v baru, varnostniki na vratih).
Glavno odgovornost za zagotavljanje varnega okolja imajo lastniki, upravitelji in osebje, zaposleni v
lokalih z nočnim življenjem. Zato je tudi zelo pomembno, da z njimi sodelujemo. S tem, ko jim nudimo
usposabljanje in podporo, pomagamo zagotavljati bolj zdravo okolje nočnega življenja in zabave. Da
bi obvladali težavno vedenje v javnih lokalih, kjer se toči alkohol, morajo vsi zaposleni biti sposobni
komunicirati drug z drugim in s strankami ter delati kot ekipa. Načrte za obravnavanje težavnih ali
skrajnih situacij je treba pripraviti vnaprej (zaposleni morajo znati predvidevati in ukrepati, ne samo
reagirati). Zaposleni morajo znati ostati mirni in nenasilni, četudi so izzvani. To pa zahteva usposabljanje
in razvoj dobrih komunikacijskih sposobnosti in sposobnosti ohranjanja situacijskega ter čustvenega
nadzora.
TEMELJNI KONCEPTI
• Učinki in posledice pitja alkohola (uporaba in zloraba).
• Opitost.
• T.i. vertikalno popivanje (ang. vertical drinking – vrsta popivanja v Veliki Britaniji, kjer je večina strank
v lokalu prisiljena stati in piti namesto, da bi sedeli; v takšnih lokalih so cene alkohola nižje, takemu
popivanju pa velikokrat sledijo pretepi na ulicah).
• Prekomerno popivanje (ang. binge drinking – pitje prekomernih količin alkohola v omejenem
časovnem obdobju).
• Raven alkohola v krvi.
• Prometne nesreče.
• Nasilje.
• Miti in prepričanja.
• Usposabljanje za odgovorno strežbo alkoholnih pijač.
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CILJI:
•
•
•
•
•

prepoznati učinke in posledice pitja alkohola (uporaba in zloraba);
pogovoriti se o petih razlogih, zakaj bi ženske morale piti drugače kot moški;
prepoznati očitne znake opitosti;
pogovoriti se o strategijah, ki bi omogočile zavrnitev strežbe opitim in mladoletnim osebam;
pogovoriti se o strategijah, ki bi omogočile preprečevanje nasilja in prometnih nesreč.

ČAS
2h 30min.
MATERIALI
Delovni list »Odgovorna strežba alkoholnih pijač« - Priloga 7.
Dodane informacije »Navodila za igro vlog« - Priloga 4.
POSTOPEK

4. korak: Igra vlog. (30 minut)

1. korak: Predstavitev enote. (5 minut)

I.

2. korak: Individualno delo. Razdelite delovne
liste, vsakemu udeležencu enega (Priloga 7).
(10 minut)
3. korak: Skupinsko delo. (45 minut)
I.

Ko bodo vsi dokončali delovni list, udeležence
prosite, naj oblikujejo skupine s po 2 ali 3
člani (odvisno od števila udeležencev).
II. Udeleženci naj primerjajo svoje odgovore in
izberejo govornika skupine ter oblikujejo en
sam odgovor skupine. Ta odgovor mora biti
plod dogovora (20 minut)
III. Vsaka skupina določi govornika, ki bo
predstavil njihovo delo.
IV. Udeležencem dajte priložnost, da predstavijo
svoje odgovore. Vodja usposabljanja naj
zapiše mnenja udeležencev in komentarje
drugih udeležencev. (20 minut)

Predlagajte igro vlog s pomočjo dela
scenarija: »od trenutka, ko se g. Jože spomni,
kaj se je zgodilo tisto noč« (preglej Prilogo 7).
II. Prosite prisotne, naj si razdelijo vloge: g. Jože/
stranka /prijateljica.
III. Igra vlog (20 minut).
IV. Vodja usposabljanja analizira igro vlog (10
minut).
5. korak: Vodja usposabljanja naj povzame delo,
ki so ga opravili udeleženci, in pri tem vključi
podatke o tem, kako se pogajati o odgovorni
strežbi alkoholnih pijač strankam. Pri tej
predstavitvi lahko uporabite drsnice. (40 minut)
6. korak: Udeleženci naj postavijo vprašanja ali
podajo komentarje, ki jih imajo glede tega, kar so
slišali. Razprava je zelo pomembna. (10 minut)
7. korak: Evalvacija enote. (10 minut)
Preden vodja usposabljanja razdeli udeležencem
anonimne evalvacijske vprašalnike, se z njimi
pogovori o srečanju.
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5. ENOTA: OBVLADOVANJE FIZIČNEGA KONTEKSTA
PREGLED
Varnost v nočnem življenju, na festivalih in v drugih okoljih nočnega življenja in zabave je postala velik
problem. Zaskrbljenost glede stopnje varnosti v okoljih nočnega življenja in zabave vedno bolj narašča.
Večina mladih, ki hodijo ven, iščejo kraj, kjer bodo plesali, spoznavali druge ljudi, poslušali glasbo in
uživali v prijateljskem vzdušju; seveda bi radi imeli tudi dostop do poceni pijače. Lastniki barov/klubov/
pivnic/diskotek in njihovi zaposleni nosijo družbeno in zakonsko odgovornost, da zagotovijo varnost
svojih strank (in njih samih). En odgovor na to skrb je osredotočenost na zmožnost prizorišč, da svojim
zaposlenim in strankam nudijo zaščito in različne strategije, ki jih je mogoče uporabiti pri tem. Na primer,
dobro vodena prizorišča popivanja lahko zagotovijo določeno stopnjo socialne zaščite pivcem (npr.
vinjenim gostom preprečijo dostop do še več alkohola). Splošno znano je, da stekanje velikega števila
pivcev na javnih mestih ustvarja pogoje, ki spodbujajo škodo (npr. soočenja in srečanja z agresivnimi
tujci). Zato okolja, kjer se popiva, doživljajo veliko stopnjo škode, ki je povezana z alkoholom, vključno
s/z: vinjenostjo, agresijo, spolnimi napadi, javnimi neredi, nenamernimi poškodbami, vožnjo pod
vplivom alkohola in cestnoprometnimi nesrečami (Hughes in sod., 2011).
Da bi znižali to visoko stopnjo škode, povezane z alkoholom, se – zanimivo – vedno bolj smatra, da je
odgovornost lastnikov in osebja, da učinkovito obvladujejo fizični kontekst prizorišč. To je povezano s
fizično organizacijo objektov nočnega življenja in zabave in dejavnostmi. Organizacija zajema stvari, kot
so razsvetljava, temna območja, sedežni red, temperatura, prezračevanje, nadzor na problematičnimi
območji, dostop, vrste pred bari, nadzor nad toaletnimi prostori, nadzor nad vhodom, politika glede
izdelkov iz stekla in multimedijski nadzor (npr. nasilni prizori ali prizori, povezani z nedvoumnim spolnim
vedenjem).
TEMELJNI KONCEPTI
•
•
•
•
•

Lokacije z nočnim življenjem.
Obvladovanje.
Varnost.
Zaščita.
Organizacija/nadzor.
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CILJI:
• osveščenost o tem, kako lahko lokacije z nočnim življenjem delujejo bolje;
• učinkovito prepoznavanje zelo problematičnih situacij znotraj prizorišč;
• izboljšanje varnosti in udobja prizorišč.
ČAS
2h 20m.
MATERIALI
Delovni list »Fizični kontekst« - Priloge 8/8A/9/9A

POSTOPEK
1. korak: Predstavitev enote. (5 minut)
2. korak: Individualno delo. Vsakemu udeležencu
razdelite en delovni list. (20 minut)
Delovne liste razdelite glede na to, kje je
posamezni poklicni delavec zaposlen:
• na majhnem prizorišču (npr. v baru) – ti
dobijo delovni list iz Prilog 8 in 8A;
• na večjem prizorišču (npr. v diskoteki) – ti
dobijo delovni list iz Prilog 9 in 9A.

IV. Udeležencem dovolite, da predstavijo svoje
odgovore (vodja usposabljanja si beleži
mnenja udeležencev in komentarje ostalih
udeležencev). (20 minut)
4. korak: Vodja usposabljanja povzame delo, ki
so ga opravili udeleženci, in vključi informacije
o tem, kako se dogovoriti o odgovorni strežbi
alkoholnih pijač strankam. Pri tej predstavitvi se
lahko uporabi drsnice. (50 minut)

3. korak: Skupinsko delo. (55 minut)

5. korak: Udeleženci naj postavijo vprašanja
ali podajo komentarje glede tega, kar so slišali.
Razprava je zelo pomembna. (10 minut)

I.

6. korak: Evalvacija enote. (10 minut)

Ko bodo vsi izpolnili delovni list, udeležence
prosite, da oblikujejo skupine s po 2 ali
3 člani (odvisno od števila udeležencev).
Če je skupina tečajnikov heterogena in
vključuje ljudi iz drugih prizorišč ali objektov,
potem bi morale biti skupine sestavljene iz
udeležencev iz različnih prizorišč. (15 minut)
II. Skupina naj se pogovori o odgovorih in
komentarjih, ki so jih podali, ter sestavi
seznam pomembnih varnostnih načel. (20
minut)
III. Vsaka skupina imenuje govornika, ki bo
predstavil njihovo delo.

Preden vodja usposabljanja razdeli udeležencem
anonimne evalvacijske vprašalnike, se z njimi
pogovori o srečanju.
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6. ENOTA: ZAKONODAJA
PREGLED
V večini držav Evropske unije pravni sistem upošteva vrsto in »škodljivost« drog, pa tudi to, ali se prekršek
nanaša na vpletenost v preprodajo drog, na osebno uporabo ali posedovanje zaradi osebne uporabe
(Letno poročilo EMCCDA, 2010).
Ta enota predstavlja niz scenarijev/situacij, ki se pogosto pojavljajo v vsakodnevnem življenju zaposlenih
v nočni industriji (npr. didžeji, točaji, varnostniki na vratih in natakarji); nekaj od teh scenarijev/situacij
ima lahko pomembne pravne posledice. Zato je pomembno, da se pogovorite o potencialnih pravnih
posledicah nekaterih dejanj/strategij, ki jih izvajajo zaposleni v nočnem življenju.
Dejstvo, da vsako evropsko državo urejajo njeni lastni zakoni, nas je pripeljalo do tega, da smo
identificirali niz težav, ki imajo navkljub temu, da jih vsaka sodna pristojnost rešuje drugače, določene
tematike, ki prestopajo državne meje. Ne glede na to, pa morajo vodje usposabljanj to enoto prirediti,
tako da bo odražala lokalne in/ali nacionalne kontekste in stvarnosti.
TEMELJNI KONCEPTI
•
•
•
•
•

Kršitelji.
Kaznivost.
Stalni video nadzor.
Globe/kazni.
Agresivnost.
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CILJI;
• ozaveščenost med poklicnimi delavci o pravnih posledicah njihovih vedenj oz. pomanjkanju le-teh.
ČAS
2h 20min.
MATERIALI
Delovni list »Zakonodaja«- Priloga 10.

POSTOPEK
1. korak: Predstavitev enote. (5 minut)
2. korak: Individualno delo. Vsakemu udeležencu
razdelite en delovni list – prosite jih, naj
pregledajo scenarij in odgovorijo na vprašanja.
(15 minut)

4. korak: Vodja usposabljanja naj povzame
delo, ki so ga opravili udeleženci, in v to
vključi informacije o tem, kako se dogovoriti o
odgovorni strežbi alkoholnih pijač strankam. Pri
tej predstavitvi vodja lahko uporabi drsnice. (50
minut)

3. korak: Skupinsko delo. (55 minut)

5. korak: Udeleženci naj postavijo vprašanja
in podajo komentarje glede tega, kar so slišali.
Razprava je zelo pomembna. (10 minut)

I.

6. korak: Evalvacija enote. (10 minut)

Ko bodo vsi končali z delovnim listom,
udeležence prosite, naj oblikujejo skupine
s po 2 ali 3 člani (odvisno od števila
udeležencev). Če je skupina heterogena
in vključuje ljudi iz drugih prizorišč ali
objektov, potem je treba skupine sestaviti iz
udeležencev iz različnih prizorišč. (15 minut)
II. Skupina naj se pogovori o odgovorih in
komentarjih, ki so jih podali, in sestavi
seznam pomembnih varnostnih načel. (20
minut)
III. Vsaka skupina določi govornika, ki bo
predstavil njihovo delo.
IV. Udeleženci naj predstavijo svoje odgovore.
Vodja usposabljanja si beleži mnenja
udeležencev in komentarje ostalih
udeležencev). (20 minut)

Preden vodja usposabljanja razdeli udeležencem
anonimne evalvacijske vprašalnike, se z njimi
pogovori o srečanju.
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STAD (http://stad.org/en/)
FIRST AID (http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U)
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Ali je enostavni priti do
teh substanc?

Razlogi in kontekst za
uporabo/zlorabo in
napačno uporabo

FIZIČNE ZASVOJENOSTI

PRIČAKOVANI UČINKI

PSIHOLOŠKE
ZASVOJENOSTI

Kaj storiti v situacijah zlorabe?

NEPRIČAKOVANI UČINKI PREPRIČANJA/MITI

Člani skupine
Ime________________________________________________Starost____ Ime________________________________________________Starost____
Ime________________________________________________Starost____ Ime________________________________________________Starost____
Ime________________________________________________Starost____ Ime________________________________________________Starost____

NAČINI jemanja

ZNAČILNOSTI
SUBSTANC/Fizični videz

Pogovorite se o najpogosteje uporabljenih substancah: tobak, alkohol, kanabis, ekstazi in kokain. Razmislite o načinih uporabe in mitih, ki so povezani z njihovo uporabo.
1. Vsaka skupina naj se osredotoči na eno družino substanc in razišče vse, kar ve o njej.
2. S pomočjo ugotovitev se pogovorite o vidikih, povezanih s prepričanji, miti in tveganji v zvezi z novimi substancami, ter raziščite poti, ki lahko privedejo do morebitne zlorabe.

Skupinsko delo o _________________

PRILOGA 1: Psihoaktivne substance

PRILOGA 2: Legalne in nelegalne droge – učinki in
posledice
Stopnje razširjenosti uporabe prepovedanih in dovoljenih drog, ki so bile ugotovljene na podlagi anket,
izvedenih v okviru plesnih dogodkov, se neizogibno razlikujejo glede na vrsto dogodka, vrsto glasbe,
ki se izvaja, ciljno občinstvo in tudi leto, v katerem je raziskava potekala (EMCDDA, 2006). Raziskovalne
študije, ki so preučevale mladostnike v EU, ki obiskujejo dogodke s plesno glasbo, dosledno ugotavljajo
veliko večjo razširjenost uporabe drog v primerjavi z rezultati raziskav med splošno populacijo. Takšno
stanje je značilno v vseh državah, kjer so bile takšne raziskave izvedene (EMCDDA – Letno poročilo 2006).
Kofein. Kofein deluje kot poživilo osrednjega živčnega sistema in je najbolj priljubljena psihoaktivna
substanca na svetu. Najdemo jo v različnih količinah v semenih, listih in plodovih nekaterih rastlin.
Najpogosteje jo ljudje uživajo v poparkih, pripravljenih iz zrn rastline kavovca in iz listov grma čajevca, ter
tudi v obliki različne hrane in pijače, ki vsebuje izdelke, iz kola oreščkov. Od 80-ih let prejšnjega stoletja se
je dramatično povečalo število brezalkoholnih pijač, ki so postale pomemben vir kofeina (npr. energijske
pijače), in so pogosto povezane z različnimi konteksti nočnega življenja.
Alkohol. Zmanjševanje uporabe alkohola in škode, povezane z alkoholom pri mladih je izziv številka ena
za evropsko javno zdravje (Komisija Evropskih skupnosti, 2006). Ta legalna droga je tudi najpogosteje
uporabljena, ne le v okoljih nočnega življenja in zabave, ampak tudi doma, med obroki ter v različnih
družabnih slavjih ali dogodkih (Calafat, 2010).
Alkohol se aktivno oglašuje na različne načine; v družbenih, kulturnih, rekreativnih in verskih okoliščinah.
Alkohol prav tako predstavlja zelo pomemben vir dohodka za vlade in lokalno gospodarstvo. Evropa je
globalna regija z najvišjo stopnjo porabe alkohola (Anderson in Baumberg, 2006). V majhnih količinah
alkohol običajno naredi ljudi bolj družabne, deluje kot nekakšno »družabno mazivo« (Calafat, 2010).
Vendar pa večje količine alkohola vplivajo na razpoloženje, spretnosti in storilnost pivcev; težave se lahko
pojavijo celo preden posameznik postane »opit« (Calafat, 2010). Mnogo ljudi je mnenja, da alkohol ni
psihoaktivna substanca z visokim potencialom zasvojenosti in širokim obsegom morebitnih škodljivih
posledic. Tipične težave, povezane z alkoholom, so nasilje, tvegano spolno vedenje in vožnja pod
vplivom alkohola. Če popijemo prevelike količine alkohola, lahko hitro nastopi koma.
V študiji, ki jo je izvedel inštitut IREFREA (Sonar Project, 1998) v devetih evropskih mestih, so ugotavljali
podobnosti in razlike v načinu, kako mladi obiskovalci zabav (stari od 16 do 30 let) uživajo v nočnem
življenju. Namen projekta Sonar Project je bil preučiti različne vzorce uporabe drog in subkulture.
Ugotovitve kažejo, da je bilo sedem od desetih anketirancev opitih vsaj enkrat v preteklem mesecu. V
starosti od 23 do 25 let je »mačka« na splošno zlahka preboleti; mnogo ljudi iz te starostne skupine je
prav tako mnenja, da je »maček« poštena cena za čudovito preživeto noč (Calafat in sod., 1999). Vendar je
sedaj težava v tem, da se mladi radi namenoma opijejo. Prekomerno popivanje je postalo resna težava v
evropskih mestih in krajih.
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Tobak. Čeprav kajenje v mnogih evropskih državah že nekaj let upada, se hitrost upadanja sedaj
upočasnjuje (Graham, 1996). Ženske v mnogih državah kadijo ravno toliko kot moški; še posebej
dekleta pogosto kadijo več kot fantje (Allender in sod., 2009). Zaradi vsebnosti nikotina tobak povzroča
visoko zasvojenost; nikotin je najbolj aktivna in strupena komponenta. Več raziskav je pokazalo, da je
tobak močnejši napovednik sočasne uporabe prepovedanih drog kot pa kanabis (Rassol, 2009). Učinki
izpostavljenosti velikim količinam dima, t.i. pasivnega kajenja (npr. osebja), na zdravje so podobni
učinkom aktivnega kajenja. To vključuje tudi večje tveganje za nastanek pljučnega raka, sladkorne
bolezni, bolezni dihal ter bolezni srca in ožilja, povišanega krvnega tlaka, srčne kapi in težav s spolnim
zdravjem (Calafat, 2010). Prepoved kajenja v notranjosti lokalov je bistvena spodbuda pri preprečevanju
zdravstvenih težav, ki se v nekaterih državah že izvaja. Ta ukrep pa se včasih ne izvaja v diskotekah, barih
ali drugih podobnih lokalih. Običajno je razlog za to pomanjkanje kontrole oziroma nadzora s strani
zakonodajnih organov.
Kanabis. Kanabis je najbolj priljubljena in široko uporabljena prepovedana droga med mladimi (in tudi
med starejšimi ljudmi) in ima dolgo zgodovino povezano z medicinsko, občasno in industrijsko uporabo
(Calafat, 2010). To je droga, ki se uporablja v številnih zelo različnih okoliščinah in za različne namene
(npr. za sproščanje, za spanje, itd.). Evforični potencial kanabisa je verjetno najbolj pomembna lastnost,
ki prispeva k ohranjanju njene razširjene in pogosto kronične občasne uporabe. Tudi ko ljudje kanabisa
ne uporabljajo občasno ob posebnih priložnostih (zaradi učinkov sproščanja), na primer tam, kjer se od
ljudi pričakuje, da bodo aktivni in da bodo sodelovali, pa nekateri ljudje kanabis uporabljajo za »zaključek
noči« in za sprostitev po plesni ali kakšni drugi zabavi. Zato kanabis ni tipična droga nočnega življenja.
Drugi razlog, zakaj se v lokalih z nočnim življenjem ne uporablja pogosteje, pa je ta, da njegovo uporabo
hitro zazna varnostno osebje ali drugi člani osebja (Calafat, 2010).
Kratkoročni učinki kanabisa so subjektivni (odvisno od vrste dejavnikov, kot so pričakovanja in
motivacija), vključno s spremembami v dojemanju, spremembami v razpoloženju (najbolj opazno),
zgovornost, vedrost in intenzivnost barv ter zvokov. Drugi pogosti kratkoročni fizični učinki
vključujejo povišan srčni utrip, znižan krvni tlak, okvarjen kratkoročni spomin na dogodke, delovni
spomin, psihomotorično koordinacijo in koncentracijo. Kot posledica teh učinkov je lahko motena
tudi sposobnost za vožnjo in druge dejavnosti, ki postanejo kritične in potencialno zelo nevarne.
Razpoložljivost močnejših oblik kanabisa lahko vodi do večjih težav, povezanih s kanabisom. Zasvojenost
s kanabisom je prav tako lahko resna težava.
Z razpravo o legalizaciji kanabisa je povezan vedno večji nivo prohibicije, ki se trenutno izvaja na
področju tobaka v mnogih družbah. To je privedlo do oblikovanja naslednjega vprašanja: »Zakaj bi
legalizirali kanabis, če se neusmiljeno preganja legalne droge, kot je tobak?« (Calafat, 2010).
Ekstazi. Droga, ki je pogovorno znana kot »ljubezenska droga«, je amfetamin z učinki poživila. Ekstazi
ima prav tako učinek na zaznavanje; uporabniki navajajo, da ekstazi povzroča, da se vživijo v nekoga
drugega. Ekstazi ustvarja začasno stanje »odprtosti« z okrepljenim zaznavanjem doživljanja glasbe in
barv na bolj intenziven način. Nekateri uporabniki prav tako govorijo o občutku večje povezanosti z
drugimi ljudmi na prizorišču ter, da je stik z njimi bolj prijeten. Ekstazi je postal zelo priljubljen konec 80ih in v 90-ih letih prejšnjega stoletja in je še vedno priljubljen v okoljih nočnega življenja (Calafat, 2010).
Ekstazi je postal simbol za celotno kulturo (tehno, plesno in rave), zato v nekaterih državah govorijo
celo o ekstazi generaciji (Calafat, 2010). Ekstazi je droga, ki jo uporabniki uporabljajo občasno oziroma
ob posebnih priložnostih in se običajno ne uporablja izven tega konteksta (Calafat, 2010 ). V preteklosti
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so bili mladi prepričani, da ekstazi ni nevaren. Vendar pa je sedaj splošno znano, da uporaba ekstazija
vodi v zasvojenost in da lahko povzroči tesnobo, napade panike, epizode zmedenega vedenja in stanja
paranoje in psihoze. Prav tako obstaja verjetnost, da povzroča možganske poškodbe. Njegova uporaba
je povezana z depresijo, spremenjeno osebnostjo in izgubo spomina tudi po prekinjeni uporabi. Ekstazi
vpliva na mehanizme nadziranja temperature telesa, njegova uporaba pa lahko privede do vročinske
kapi, zato je z uporabo ekstazija povezano veliko število smrtnih primerov (Calafat, 2010).
Kokain. Kokain hidroklorid je beli prašek, ki se pridobiva iz listov rastline koka in je v zadnjih letih
postal izredno priljubljen med obiskovalci nočnih klubov. Kokain je druga najpogosteje uporabljena
prepovedana droga v Evropi (ECMDDA, 2007). Kokain je izredno kratkotrajno delujoče poživilo; to lahko
vodi do pogoste uporabe kokaina in/ali prevelikih odmerkov. To je samo en pomemben razlog, zakaj
kokain povzroča tolikšno zasvojenost. Ko ga uporabniki kadijo v obliki »kreka«, so učinki takojšnji, vendar
veliko hitreje izginejo. Kadar pa uporabniki to drogo injicirajo, se njeni učinki pojavijo takoj in veliko bolj
intenzivno. Mnogi uporabniki postanejo obsedeni z uporabo kokaina, kar pomeni »fizično ali psihološko«
zasvojenost. Uporabniki se počutijo popolnoma budni in izredno samozavestni. Vendar pa se zaradi
redne uporabe pogosto pojavijo resne težave z zdravjem (npr. tesnoba in paranoja) (Calafat, 2010 ).
Kokain je poznan vzrok za napade panike. Kokain prav tako povzroča bolezenske napade, možganske
kapi in srčno kap. Ljudje pod vplivom kokaina so pogosto bolj nagnjeni k izvajanju nepotrebnih tveganj
(npr. vožnja pod vplivom droge ali nezaščiteni spolni odnosi). Uporaba kokaina je močno povezana
z istočasno uporabo in zlorabo drugih drog (Calafat, 2010). Negativni učinki kokaina pogostokrat
niso jasno zaznani. Uporabniki kokaina namreč v mnogih primerih sočasno uporabljajo tudi druge
droge. Kokain se pogosto meša z alkoholom in tobakom (in včasih tudi s heroinom). Uporaba kokaina
v kombinaciji z alkoholom pri uporabnikih poveča uporabo alkohola (Calafat, 2010). Končni rezultat
kombiniranja drugih drog s kokainom je ta, da uporabnik količinsko uporabi več drog. Uporaba kokaina
je (posredno ali neposredno) povezana z večjim tveganjem smrtnosti (npr. nesreče, samomori, umori).
Amfetamini. V zadnjem času je postala zelo priljubljena uporaba amfetamina. Amfetamine v veliki meri
uporabljajo mladi kot občasno drogo in za povečanje storilnosti. Obstaja vrsta različnih amfetaminov,
kot so amfetamin sulfat, deksedrin, metamfetamin in deksamfetamin; amfetamini povzročajo precejšnjo
zasvojenost (Calafat, 2010). Verjetno najbolj priljubljen slengovski naziv za amfetamin je »speed«, vendar
se pogosto uporabljajo tudi nazivi, kot so »meta«, »crank« in »chalk«, »ice-cream«. Amfetamini, ravno
tako kot kokain, so poživila, ki se uporabljajo za povečanje stanja pripravljenosti in budnosti, zaradi česar
so priljubljeni v okoljih nočnega življenja in zabave. Vendar pa njihova uporaba ni omejena samo na
omenjena okolja; uporabo amfetaminov so pogosto dokumentirali tudi znotraj drugih kontekstov (t.j.
med univerzitetnimi študenti, na delovnem mestu in v oboroženih spopadih).
Amfetamini se pogosto prodajajo v obliki tabletke, prav tako pa je pogosto na voljo v obliki praška ali
majhnih kristalov. Pri uporabnikih se hitro razvije toleranca (to pomeni, da je za doseganje enakega
učinka potrebno povečevati odmerek). Učinki lahko trajajo do šest ur. Uporabniki amfetamine običajno
pogoltnejo, lahko pa jih tudi vbrizgajo. Če pa je droga v obliki kristalov (npr. »ice« in »crystal meth«),
pa jo lahko tudi kadijo. Učinek amfetamina nastopi v roku pol ure po oralnem zaužitju; če si uporabnik
drogo vbrizga ali jo pokadi, so učinki veliko hitrejši. Amfetamini povzročajo veliko hujšo zasvojenost in
nevarnost, kadar jih uporabniki kadijo, vendar takšna uporaba v Evropi ni prav pogosta.
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Popers. »Popers« je priljubljeno ime za različne alkil nitrite, vključno z izobutil nitritom, butil nitritom in
amil nitritom, in so del klubske kulture že od leta 1970. Popers razširja krvne žile, zato več krvi priteče do
srca. Popers običajno učinkuje 2 do 5 minut, pri čemer ustvarja tople občutke in omotičnost. Uporabniki
popers običajno vdihavajo neposredno iz stekleničke. Moški homoseksualci pogosto uporabljajo
popers za krepitev spolne sle. Ker popersi odpirajo krvne žile, hitreje pride do vnetij, vključno s spolno
prenosljivimi boleznimi, kot je HIV ali druge bolezni. Popers se pogosto prodaja v trgovinah s spolnimi
pripomočki, klubih, po spletu in v barih za istospolno usmerjene. Popers ima nižje tveganje za škodljive
učinke kot pa droge, ki jih uporabniki uporabljajo občasno, vendar uporaba popersa vseeno lahko
predstavlja veliko nevarnost za vse, ki imajo težave v prsnem košu ali težave s srcem, slabokrvnost ali
glavkom (Calafat, 2010).
Popers je lahko nevaren, če ga mešamo z drugimi zdravili (še posebno spolnimi stimulanti), saj povzroči
padec krvnega tlaka na nevarno nizko vrednost (Calafat, 2010). Uporaba popersa po uporabi alkohola,
kanabisa ali kokaina lahko poslabša škodljive učinke drugih stimulantov. Zaradi potencialnih nevroloških
poškodb lahko po pogosti dolgotrajni uporabi pride tudi do resnih škodljivih učinkov. Še posebej
nevarno je, če tekočino pogoltnemo ali sesamo, namesto da njene hlape vdihavamo, saj se to lahko
konča s smrtnim izidom (Calafat, 2010). Natačne vsebnosti teh izdelkov niso znane in niso varnostno
preizkušene.
Droge za posilstvo in klubske droge. Droge, kot so gama-hidroksibutirična kislina (GHB)/gama
butirolakton (GBL), ketamin in Rohypnol, so postale resna težava v okoljih nočnega življenja in zabave
in so dobile status zloglasnih drog, ki se uporabljajo za omogočanje spolnih napadov, zato je nujnost
krepitve dejavnosti organov pregona proti razpečevalcem takšnih drog vedno večja. Te droge povzročijo,
da žrtev postane nesposobna upreti se spolnemu osvajanju. Spolne napade, ki se zgodijo kot posledica
zlorabe te droge, je težko kazenskopravno obravnavati ali že samo prepoznati, ker:
I.

Se žrtve morda ne zavedajo, da so zaužile drogo. Ko se te droge raztopijo, so pogosto brez videza in
vonja. Morda imajo nekoliko slan priokus, vendar jih je težko razločiti, ko so raztopljene v pijačah, kot
recimo v mineralni vodi, sokovih, žganih pijačah ali pivu.
II. Zaradi težav s spominom, ki jih povzročijo te droge, se žrtve morda ne zavedajo napada, dokler od
napada ne mine 8-12 ur.
III. Droge se hitro presnavljajo, zato je le malo fizičnih dokazov, ki podpirajo trditev, da je žrtev zaužila
drogo.
Poškodovan spomin, ki ga povzročijo droge, prav tako izniči dokaze o napadu.
Legalne substance (ang. Legal highs) so snovi, ki posnemajo učinke prepovedanih drog, vendar v skladu
s trenutnimi zakoni o drogah ne kršijo nobenih določil, zato je njihovo posedovanje oziroma uporaba
legalna (in se jih morda tudi prosto preprodaja). »Legalne substance« posnemajo učinke prepovedanih
drog (kot so kokain, ekstazi in amfetamini), vendar je njihova kemična struktura nekoliko drugačna, kar
pomeni, da jih ne moremo uvrstiti med prepovedane droge.
Čeprav se te droge tržijo kot legalne snovi, pa to ne pomeni, da so varne in odobrene, ter da jih ljudje
lahko uporabljajo. To pomeni le, da niso razvrščene med prepovedane v smislu uporabe in posedovanja.
Kemikalije (pogosto gnojila), ki jih vsebujejo, se v večini primerov nikoli niso uporabljale v človeški
medicini in zato niso bile nikoli ustrezno testirane. Torej, obstaja nevarnost, da se resna tveganja za
zdravje povečajo.
Nekatere droge, ki se tržijo kot legalne substance, pravzaprav vsebujejo nekaj sestavin, katerih
posedovanje je prepovedano. V kombinaciji z alkoholom ali katerokoli dovoljeno ali nedovoljeno snovjo
so lahko zelo nevarne. Lahko povzročijo upočasnjeno delovanje, krče, zaspanost ali komo. Tveganja so
zelo nepredvidljiva, ker ni nobenega nadzora nad njihovo kakovostjo ali »čistostjo«.
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PRILOGA 3: Konfliktne situacije
Premislite o vsaki od naslednjih petih konfliktnih situacij. Podajte nekaj komentarjev na teh pet scenarijev
in poskusite odgovoriti na naslednje vprašanje: »Če bi bili priča vi, kako bi se odzvali?«
1. primer
Na plesišču se moški nenamerno zaleti v drugega moškega in pri tem polije nekaj pijače po njegovi
obleki. Žrtev dvigne roke in se pritoži! Žrtev prosi za razlago, nato pa krivca potisne. Osebi izmenjujeta
žaljivke, pride pa tudi do izzivanja za fizični obračun. Zdi se, da je eden od moških opit.
2. primer
Moški in ženska plešeta na plesišču; videti je, da v glasbi zelo uživata. Neki drugi moški se od zadaj
približa ženski in jo začne motiti med njenim plesom. Ona se pretvarja, da ga ne opazi, moški pa še naprej
vztraja s svojim provokativnim vedenjem. Plesalkin spremljevalec vsiljivca prosi, naj se umakne stran
in damo pusti pri miru. Moški nekaj reče, vendar ga je nemogoče slišati zaradi glasne glasbe. Situacija
postane napeta in oba moška postajata vse bolj napadalna, se odrivata ter zmerjata drug drugega.
3. primer
V vrsti v baru stoji opit moški in gre drugim strankam, ki prav tako čakajo v vrsti, na živce, saj govori zelo
na glas in žali točaja, ker mu ni takoj postregel. Ko ga točaj prosi, naj se umiri in počaka na vrsto, mož
pove, da je na »seznamu gostov«, da je dobra stranka in da se bo pritožil lastniku, za katerega pravi, da je
njegov dober prijatelj.
4. primer
Opito dekle spleza na mizo, kar je proti pravilom prizorišča, in navdušeno pleše nekaj minut. Član osebja
jo prosi naj stopi dol. Dekle se ne odzove in pleše še naprej. Član osebja poskuša znova, vendar ga dekle
še naprej ignorira. Slednjič jo poskuša fizično spraviti z mize. Med poskusom dekle nerodno pade na tla.
5. primer
V klubu poleg bara sta dva člana osebja vključena v zelo čustveno razpravo. Eden od njiju je drugega
sodelavca ujel, kako v kopalnici kadi zvitek marihuane, in sedaj prvi pravi, da bo o tem obvestil upravitelja
lokala. Moški, ki so ga ujeli pri kajenju džojnta, je neuspešno poskušal svojega sodelavca odvrniti od tega,
da ga prijavi upravitelju, in je zato sodelavca nasilno udaril po glavi.
6. primer
Skupina deklet stopi v toaletne prostore. Pogovarjajo se zelo glasno. Nato pričnejo divje trkati po vratih
stranišč, da bi preverile ali so prazna. Eno od stranišč je zasedeno. Sledijo glasni kriki in medsebojne
žaljivke.
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PRILOGA 4: Igranje vlog
Uvod in ogrevanje (ogrevanje po želji)
Izberite ustrezno vajo za ogrevanje/sproščanje (po želji), da bi povečali pozornost skupine in okrepili
zmožnost posameznikov, da se vživijo v čustva drugih.
Predstavite scenarij in vzpostavite namen igre vlog. Scenarije lahko pripravite na podlagi prejšnjih lekcij
ali pa jih udeleženci predlagajo sami.
Razdelitev vlog
Zelo pomembno je, da ste pazljivi glede karakterizacije različnih likov.
V idealnem primeru bodo vsi udeleženi v igro vlog, vendar boste včasih morda želeli uporabiti
opazovalce, da poročajo o tem, kaj se dejansko dogaja, ter da podajajo komentarje.
Postavitev scene
Igralci dobijo informacije o svojih vlogah ter času, kraju in okoliščinah, ki jih je potrebno odigrati. Vendar
pa ne narekujte vsake podrobnosti – pustite nekaj prostora za ustvarjalnost. Primer scenarija igre vlog je:
stranko skušajte prepričati, naj ne pije nič več alkohola.
Priprava občinstva
Če je na voljo občinstvo, jim določite takšne naloge, da bodo postali aktivni udeleženci v igri vlog. Poleg
tega lahko dajejo tudi povratne informacije (npr. o neverbalni komunikaciji, realnosti in spretnostih, ki so
jih opazili).
Igra vlog
Ko bo scena postavljena, naj se igra vlog prične. Igra mora biti kratka in osredotočena na ključne zadeve.
Povratne informacije
Po igri vlog naj v majhnih ali velikih skupinah teče razprava. V pomoč so lahko naslednja vprašanja:
•
•
•
•
•
•
•

Kaj je bil rezultat igre vlog?
Kako si se počutil v določeni vlogi?
Kakšna vedenja so bila izražena?
Kaj so druge potencialne posledice tega scenarija?
Kaj ste se naučili o liku, ki ste ga igrali?
Kaj ste opazili glede vedenja likov? Komentirajo lahko tudi opazovalci ali drugi liki.
Kaj bi storili drugače, če bi bili na njihovem mestu?
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Nekatere povratne informacije lahko uporabite, da osebi pomagate »poročati« o njeni vlogi, ter deliti
morebitna čustva, ki so povezana z njo. V ta namen lahko uporabite naslednja vprašanja:
•
•
•
•
•

Kako se počutite glede vloge, ki ste jo igrali?
Kakšne značilnosti je imel vaš lik?
Vam je bil lik, ki ste ga igrali, všeč?
Zakaj je vaš lik reagiral na takšen način?
Kako bi vi reagirali v takšni situaciji?

Med izvajanjem igre vlog se izogibajte:
• podajanju mnenj o igranju vlog – osredotočite se na izvabljanje alternativnih aktivnosti;
• komentiranju ali oviranju aktivnosti – počakajte, dokler se ne konča in nato razpravljajte;
• podeljevanju vlog udeležencem, ki so preveč podobne njihovim resničnim življenjskim ali
družinskim situacijam;
• scenarijem, ki so preveč zapleteni ali imajo preveč likov.

Na koncu aktivnosti podajte zadnji komentar in povzemite opravljeno delo. Pomembno je, da vsi
udeleženci razpravljajo o svojih izkušnjah.
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PRILOGA 5: Skupinsko delo za prvo pomoč
Razmislite o naslednjih situacijah in za vsako od njih napišite postopke in sredstva, za katere menite, da so
bistvenega pomena za učinkovito obvladovanje okoliščin.
KRITIČNE SITUACIJE

POSTOPKI IN SREDSTVA

1. Dušenje ali zadušitev
Na balkonu nočnega kluba se pogovarjata fant in
dekle in jesta arašide. Dekle se prične smejati, nato
pa se nenadoma prične dušiti, pri čemer kaže znake
blokiranih dihalnih poti.
2. Zabod z nožem ali drugim predmetom
Na vhodu v bar se dva mlada moška prepirata in
eden od njiju drugega zabode v prsni koš in trebuh,
ter nož pusti v telesu. Mladi mož prične oteženo
dihati in kaže znake izgube zavesti.
3. Srčni zastoj
Na trance zabavi se dekle, ki je divje plesalo, brez
očitnega vzroka zgrudi. Ne diha in nima srčnega
utripa.
4. Padec
Dekle, ki je plesalo na dva metra visokem
odru, pade, in videti je, da ima zlomljeno ključnico.
Po 20 minutah prične silovito bruhati.
5. Prevelik odmerek heroina
Na vratih zgradbe v bližini nočnega kluba sta si dva
mlada človeka vbrizgnila drogo. Eden od njiju je
videti zelo raztresen, ko hiti razlagati, da drugi »ne
diha in se ne odziva, noče se zbuditi in je morda
mrtev«.
6. Prevelika količina popitega alkohola
Dekle je sodelovalo v pivski igri, kjer je s prijatelji
pila šilca žgane pijače. Videti je zmedena, prične
kazati znake bolezni, nato pa je opaziti, da izgublja
zavest.
7. Krvavitev (razbito steklo)
Dve dekleti zapuščata bar, ko se ena od njiju ureže
v nogo na razbitem steklu, ki je ležalo na tleh. Takoj
začne močno krvaveti.
8. Posilstvo
Varnostniku na vratih nočnega kluba se približa
raztreseno in objokano mlado dekle. Pove, da sta jo
posilila dva moška, ki sta ji sledila iz tega kluba.
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PRILOGA 6: Kartice za usposabljanje v prvi pomoči
Razmislite o naslednjih situacijah in za vsako od njih napišite postopke in vire, za katere menite, da so bistvenega
pomena za učinkovito obvladovanje okoliščin.
KRITIČNE SITUACIJE

1. Dušenje ali zadušitev

Na balkonu nočnega kluba se pogovarjata fant in dekle in jesta arašide.
Dekle se prične smejati, nato pa se nenadoma prične dušiti, pri čemer kaže
znake blokiranih dihalnih poti.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Udarimo bolnika po hrbtu
Damo mu kozarec vode.
V usta vstavimo prste ali žlico,
da bi odstranili morebitno
oviro.

Dušenje je mehanska ovira v pretoku zraka do pljuč. Dušenje onemogoča dihanje in je lahko delno ali
popolno; v primeru delnega dušenja je del dihalne poti prehoden, čeprav je neustrezen. Podaljšano ali
popolno dušenje povzroči asfikcijo, ki vodi do anoksije in je potencialno smrtno nevarna, če je takoj
ne zdravimo. Kisik se shrani v pljučih, kri pa lahko žrtev ohranja pri življenju še nekaj minut potem ko
se dihanje popolnoma ustavi.
Simptomi in klinični znaki:
ΐΐ oseba ne more govoriti, jokati in ima velike težave ali omejeno sposobnost govora in joka;
ΐΐ dihanje, če je omogočeno, je zelo oteženo, pri čemer se sliši sopihanje in sopenje;
ΐΐ bolnik silovito in neprostovoljno kašlja, grgota ali bruha (pri hujših primerih dušenja imajo žrtve le omejeno
sposobnost kazanja takšnih simptomov);
ΐΐ bolnik se obupano oklepa svojega vratu ali ust ali pa se poskuša prisiliti k bruhanju;
ΐΐ če dihanje ni hitro znova vzpostavljeno, zaradi pomanjkanja kisika bolnikov obraz pomodri (cianoza), in
lahko hitro pride do nezavesti.
Dušenje lahko povzroči:
ΐΐ fizično oviro dihalnih poti zaradi tujka;
ΐΐ dihalne bolezni, ki vključujejo blokirane dihalne poti;
ΐΐ pritisk na vrat.
PRAVILNI POSTOPKI
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U

1. Siljenje žrtve h kašlju
Veliko ljudi se lahko prehitro odzove in izvede morebitne nevarne
ukrepe (npr. Heimlichov prijem), da bi odstranili stvari, ki blokirajo
dihalne poti, ki bi jih sicer lahko odstranili brez takšnih potencialno
nevarnih ukrepov. Če je dušitev povzročila dražljiva snov in ne takšna,
ki ovira dihalno pot, in če je oseba pri zavesti, ji dovolite, da sama
spije nekaj vode in si poskusi očistiti grlo. Ker je dihalna pot že zaprta,
obstaja le majhna nevarnost, da bi voda vstopila v pljuča.

POTREBNA SREDSTVA
Zaščitna sredstva (npr. rokavice
in obrazna maska).

2. Udarci po hrbtu
S peto dlani nekajkrat močno udarite po zgornjem delu hrbta žrtve,
in sicer v smeri navzgor; najpogosteje zadostuje od pet do dvajset
udarcev. Z udarci ustvarimo povišan pritisk izza blokade, pri čemer
bolniku pomagamo, da odstrani predmet. V nekaterih primerih je že
fizično vibriranje postopka dovolj, da povzroči premikanje predmeta,
da se lahko očisti dihalna pot.
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PRAVILNI POSTOPKI
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U

3. »Heimlichov prijem«
Heimlichov prijem se izvede tako, da reševalec stoji za bolnikom in z
rokami izvaja pritisk na spodnji del prepone.
S tem stisne pljuča in izvede pritisk na katerikoli predmet, ki je ostal
sapniku, z namenom, da ga izvrže. V bistvu gre tukaj za nekakšen
»umetni kašelj«. Pri nosečnicah in/ali ljudeh s prekomerno telesno
težo se uporablja prilagojena tehnika; izvajalec prve pomoči položi
svojo roko na sredino prsnega koša in pritisne. Tudi če »Heimlichov
prijem« izvedemo na pravilen način, še vedno lahko poškodujemo
osebo, na kateri smo izvedli prijem: npr. posledica tega je lahko zlom
preponske kosti ali reber.
4. Samozdravljenje s Heimlichovim prijemom
Oseba lahko izvede Heimlichov prijem tudi sama na sebi, in sicer
tako da uporabi fiksen predmet, kot je ograja ali naslonjalo stola,
s pomočjo katerega pritisne tam, kjer bi običajno to storile roke
reševalca. Tudi tukaj lahko pride do notranjih poškodb, tako kot pri
drugih oblikah tega postopka.
5. Čiščenje grla nezavestnega bolnika s prsti
Ko žrtev zadušitve postane nezavestna, lahko izvajalec prve pomoči
poskuša odstraniti morebitno oviro tako, da s prsti preišče zadnji
del grla, da bi odstranil predmet, ki ovira normalen pretok zraka. S
takšno tehniko pa lahko povzročimo dodatno škodo (npr. siljenje k
bruhanju).
6. Kardiopulmonalno oživljanje ali KPO
Ko oseba pade v nezavest in ne diha več, je morda potrebno izvesti
kardiopulmonalno oživljanje ali KPO. KPO je kombinacija pritiskov na
prsni koš in umetnega dihanja. KPO včasih zadostuje, da se predmet
odstrani in se del dihalne poti sprosti, kar omogoča izmenjavo plinov
v pljučih.
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POTREBNA SREDSTVA
Zaščitna sredstva (npr. rokavice
in obrazna maska).

KRITIČNE SITUACIJE

2. Zabod z nožem ali drugimi predmeti

Na vhodu v bar se dva mlada moška prepirata in eden od njiju drugega
zabode v prsni koš in trebuh ter pusti nož v telesu. Mladi mož prične
oteženo dihati in kaže znake izgube zavesti.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Vzemite ven nož in pritisnite
na rano. Nemudoma pokličite
nujno pomoč.

Če je neka oseba zabodena v predel prsnega koša, se lahko pojavijo naslednji simptomi oziroma znaki:
ΐΐ huda krvavitev in morebitna izdatna izguba krvi;

ΐΐ dihanje, če je prisotno, je oteženo, pri čemer žrtev močno sopiha;

ΐΐ če dihanje ni dovolj hitro ponovno vzpostavljeno, obraz osebe pomodri (cianoza) zaradi pomanjkanja

kisika, in kmalu lahko sledi izguba zavesti.

Če je oseba zabodena v predel trebuha, se lahko pojavijo naslednji simptomi oziroma znaki:
ΐΐ huda krvavitev v predelu trebuha;

ΐΐ zaradi precejšnje izgube krvi oseba doživi hipovolemični šok, kar povzroči hitrejši srčni utrip in izgubo

zavesti.

PRAVILNI POSTOPKI

1. Ne poskušajte odstraniti noža iz telesa žrtve
Mnogo ljudi v naglici običajno poskuša odstraniti nož iz telesa žrtve.
Vendar pa je to velika napaka, saj bi tako precej povečali količino
izgubljene krvi in povzročili hudo krvavitev.

POTREBNA SREDSTVA
Pokličite nujno pomoč.
Sterilna obleka ali čista krpa.
Zaščitna sredstva (npr. rokavice
in obrazna maska).

2. Pritisk na odprte rane
Pritisnite na mesto vboda s čim bolj čistim materialom, da bi preprečili
nastop hipovolemičnega šoka. Če se materiali preveč napojijo s
krvjo, jih ne poskušajte odstraniti, vendar nanje raje položite še več
materiala. Če bi odstranili material, ki je prepojen s krvjo, bi rano
ponovno odprli in uničili učinke procesa strjevanja krvi, ki že poteka.
3. Kardiopulmonalno oživljanje ali KPO
Ko oseba pade v nezavest in več ne diha, je morda potrebno izvesti
kardiopulmonalno oživljanje ali KPO. KPO je kombinacija pritiskov na
prsni koš in umetnega dihanja. Če je nož ostal v prsnem košu, nikar ne
izvajajte pritiska na prsni koš.
4. Klic na pomoč
Kadar pride do zaboda neke osebe, mora reševalec nemudoma
kontaktirati nujno zdravstveno službo in na kratko, vendar natančno
razložiti, kaj se je zgodilo, pri čemer vključi čim več relevantnih
podrobnosti. Potrebno je posredovati informacije, kot je približen čas
dogodka in stanje zavesti žrtve. Nujna zdravstvena služba vam lahko
da navodila o ukrepanju in pomoči žrtvi.
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PRAVILNI POSTOPKI

5. Dokazi
Zelo pomembno je obdržati vse predmete, ki pripadajo storilcem
(npr. cigaretni ogorki, deli oblačil, itd.). Po incidentu se poskušajte
spomniti čim več stvari in si zapišite vse, kar se spomnite v zvezi
s situacijo in okoliščinami, v katerih je prišlo do napada: npr. čas,
kraj, ljudje, ki so bili prisotni, informacije o storilcih (npr. barva las
in pričeska, barva oči, naglas, vonj, znamka in model avtomobila,
registrska številka, itd.).

POTREBNA SREDSTVA
Pokličite nujno pomoč.
Sterilna obleka ali čista krpa.
Zaščitna sredstva (npr. rokavice
in obrazna maska).

OPOMBA – V večini evropskih držav žrtev ni dolžna takoj vložiti
prijave (npr. za to imajo na voljo šest mesecev).

KRITIČNE SITUACIJE

3. Srčni zastoj

Na trance zabavi se dekle, ki je divje plesalo, brez očitnega vzroka zgrudi. Ne
diha in nima srčnega utripa.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Osebo stresite.
Pokličite nujno medicinsko
pomoč.

Kadar oseba doživi srčni zastoj, se lahko pojavijo naslednji simptomi oziroma znaki:
ΐΐ spremenjen srčni utrip ali pa srčnega utripa ni;
ΐΐ ni dihanja;
ΐΐ nezavest.

Do srčnega zastoja lahko pride zaradi težav z dihanjem, težav, ki so povezane z boleznimi srca in ožilja, ali zaradi
uporabe nekaterih drog.
POSTOPKI

1. Kardiopulmonalno oživljanje ali KPO
Ko ste ugotovili, da je prišlo do srčnega zastoja, je treba takoj začeti
izvajati kardiopulmonalno oživljanje, če se to izkaže za nujno. Na
vsaka dva umetna vdiha se izvede 30 pritiskov.
2. Klic na pomoč
Ko enkrat pravilno prepoznate srčni zastoj, morate nemudoma
poklicati nujno medicinsko pomoč in jim razložiti, kaj se je zgodilo.
Pomembno je posredovati informacije o približnem času srčnega
zastoja in stanju zavesti posameznika. Službi za nujno pomoč morate
posredovati natančna navodila do kraja dogodka.
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POTREBNA SREDSTVA
Pokličite nujno pomoč.
Sterilna obleka ali čista krpa.
Zaščitna sredstva (npr. rokavice
in obrazna maska).

KRITIČNE SITUACIJE

4. Padec
Dekle, ki je plesalo na dva metra visokem odru, pade, in videti je, da ima
zlomljeno ključnico. Po 20 minutah prične silovito bruhati.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Osebo stresite in ji pomagajte
vstati. Pokličite nujno
medicinsko pomoč.

Kadar oseba pade z visoke višine, se lahko pojavijo naslednji simptomi oziroma znaki:
ΐΐ znaki zloma na kateremkoli delu telesa, ki po možnosti povzroči izgubo mobilnosti, odvisno od tega, kje je

prišlo do poškodbe;
ΐΐ poškodbe glave/hrbtenice;
ΐΐ nezavest.

Pri večini poškodb glave/hrbtenice ni potrebno nobeno drugo zdravljenje kot zdravljenje z analgetiki. Vendar
je potrebno pozorno spremljanje zaradi morebitnih zapletov, kot sta možganska krvavitev ali paraplegija.
Če so možgani ali hrbtenica zaradi poškodbe hudo poškodovani, potem je treba nujno opraviti celovito
nevrokirurško evalvacijo.
PRAVILNI POSTOPKI
1. Če oseba leži na tleh nezavestna, pokličite nujno medicinsko pomoč;
bolnika ne premikajte takoj.
Mnogo ljudi se prehitro odzove in poskuša bolnika dvigniti ali pa ga
namestiti v položaj »nezavestnega« (obrnjen na eno stran). Vendar pa
bolnika ne smemo vznemirjati, ampak mora biti po možnosti imobiliziran
v položaju, v katerem ste ga našli. Če je posameznik nezavesten, je to lahko
znak poškodbe glave/vratu/hrbtenice, kar se lahko v primeru premikanja
dodatno poslabša in povzroči kvadriplegijo, paraplegijo ali celo smrt. Takoj
pokličite nujno medicinsko pomoč in podajte natančno razlago o danih
okoliščinah.
2. Če je posameznik pri zavesti in so opazni znaki poškodbe udov.
Ud poskušajte imobilizirati, nato pa pokličite nujno medicinsko pomoč. Če
je prišlo do odprtega zloma, kosti ne poskušajte namestiti nazaj oz. ud vrniti
v prvotni položaj; v kateremkoli od teh primerov lahko povzročite poškodbe
na večjih krvnih žilah, kar lahko povzroči hipovolemični šok.
3. Če je posameznik pri zavesti in se je sposoben premikati brez
vidnejših poškodb, vendar se je udaril v glavo.
Bruhanje je znak poškodbe glave/hrbtenice. Bolnika je potrebno namestiti
v položaj nezavestnega, tako da ne pogoltne bruhanja ali blokira dihalnih
poti; glavo in vrat je potrebno imobilizirati, da preprečimo morebitne
nadaljnje poškodbe.
4. Pokličite nujno medicinsko pomoč.
Ko ste identificirali bolnika in zavarovali njegovo stanje, pokličite nujno
medicinsko pomoč in jim razložite situacijo. Pomembno je, da sporočite
približen čas dogodka in stanje zavesti posameznika. Ekipa za nujno
zdravstveno pomoč vam lahko ponudi nekaj nasvetov glede nadaljnjega
ukrepanja.
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POTREBNA SREDSTVA
Pokličite nujno pomoč.
Sterilna obleka ali čista krpa.
Zaščitna sredstva (npr. rokavice
in obrazna maska).
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KRITIČNE SITUACIJE

5. Prevelik odmerek heroina

Na vratih neke zgradbe v bližini nočnega kluba sta si dva mladostnika
vbrizgnila drogo. Eden od njiju je zelo zmeden, ko hiti razlagati, da drugi »ne
diha oz. se ne odziva, noče se zbuditi in zdi se, da je mrtev«.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Osebo stresite.
Pokličite nujno medicinsko
pomoč.

Do prevelikega odmerka droge pride, kadar je odmerek večji kot odmerek, na katerega je uporabnik navajen.
Prevelik odmerek lahko pripelje do akutne situacije, kot je izguba zavesti. Odmerek, ki je sprejemljiv za
zasvojenca, je lahko smrtno nevaren za nekoga, ki drogo uporablja prvič. Heroin deluje na osrednji živčni
sistem, eden od njegovih učinkov pa je ta, da upočasni srčni utrip. Prav tako se dramatično upočasni dihanje. V
obeh primerih lahko pride do smrti, če je odmerek prevelik.
ΐΐ Odvisno od čistosti in praga tolerance uporabnika, je smrtonosna doza lahko od 200 do 500 mg, vendar so

hudi zasvojenci preživeli tudi odmerke 1800 mg ali več.

ΐΐ Vendar pa pri uličnem heroinu ni absolutno »varnega odmerka«. Odvisno je od tolerance, čistosti in zaužite

količine.

ΐΐ Primarni znak prevelikega odmerka je zastoj dihanja, katerega posledica je lahko smrt zaradi zadušitve.

Vrste drog, ki jih zdravstveni strokovnjaki uporabljajo za zdravljenje nekoga, ki je vzel prevelik odmerek
heroina, se imenujejo »opioidni antagonisti«; splošno uporabljena opioidna antagonista sta nalokson in
naltrekson, ki sta zdravili na recept. Čeprav trenutno nista na voljo brez recepta, obstajajo programi za
zmanjšanje škode zaradi posledic drog, ki lahko uporabnikom heroina (ter njihovim družinam in prijateljem)
razdeljujejo zakonite recepte za nalokson v okviru programov za preprečevanje prevelikih odmerkov in
izobraževanje.
PRAVILNI POSTOPKI
1. Če imate nalokson, ga vbrizgajte.
Če morate žrtev pustiti, pazite, da jo boste namestili v položaj nezavestnega.
Naksolon potegnite v iglo. Zadostuje 1cm3 od 0,4mg/mL naksolona, vendar
lahko vedno v brizgo potegnete več in najprej vnesete 1cm3, presodite
okoliščine, nato pa date še en odmerek. Nalokson lahko date v mišico,
tako da vam ni treba poiskati žile. Najboljša mesta za vbrizgavanje so roka
(ramenska mišica), stegno (štiriglava mišica oz. kvadriceps) ali zadnjica
(gluteus). Če imate gazo napojeno z alkoholom, očistite predel, če pa ne,
kljub temu vbrizgajte zdravilo pod kotom 90°.
2. Izvedite umetno dihanje.
Nalokson bi moral pričeti delovati precej hitro, vendar lahko traja nekaj
minut, preden žrtev pride k sebi. Če se žrtev čez nekaj minut ne zbudi in ne
prične dihati, ji dajte drug odmerek. Ob tem pa je pomembno, da ji dajete
umetno dihanje.
3. Pokličite nujno medicinsko pomoč.
Ko identificirate bolnika in zavarujete njegovo stanje, pokličite nujno
medicinsko pomoč in jim razložite situacijo. Pomembno je, da posredujete
približen čas dogodka in stanje zavesti posameznika. Ekipa za nujno
zdravstveno pomoč vam lahko ponudi nekaj nasvetov glede nadaljnjega
ukrepanja.
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POTREBNA SREDSTVA
Pokličite nujno medicinsko
pomoč.
Zaščitna sredstva (npr. rokavice
in obrazna maska)
Nalokson in igla.

KRITIČNE SITUACIJE

6. Prevelika količina popitega alkohola

Dekle je sodelovalo v pivski igri, kjer je s prijatelji pila šilca žgane
pijače. Videti je zmedena, prične kazati znake bolezni, nato pa je opaziti, da
izgublja zavest.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Kopel v mrzli vodi/hladna prha.
Dajte ji močno kavo.
Pokličite nujno medicinsko
pomoč.

Do prevelike količine alkohola lahko pride, kadar je količina večja od tiste, na katero je uporabnik navajen.
Kadar oseba popije precejšnje količine alkoholnih pijač, se lahko pojavijo določeni znaki ali simptomi
(OPOMBA – prag tolerance na alkohol se od osebe do osebe precej razlikuje in vsi ljudje ne kažejo istih
učinkov). Naslednja lestvica se nanaša na tipičnega družabnega pivca:
ΐΐ 0,50 g/dL: nezmožnost čustvenega obvladovanja, živahnost, občutek toplote, rdečica na koži, nekoliko
slabša razsodnost;
ΐΐ 1,00 g/dL: nekoliko nejasna izgovarjava besed, izguba nadzora nad fino motoriko (kot je pisanje),
zmedenost pri soočanju z nalogami, ki zahtevajo razmišljanje, čustvena nestabilnost, neprimeren smeh;
ΐΐ 2,00 g/dL: zelo nejasna izgovarjava, opotekajoča drža in hoja, dvojni vid, otopelost, vendar lahko osebo
predramite z glasom, težave pri vzravnanem sedenju na stolu, izguba spomina;
ΐΐ 3,00 g/dL: odrevenelost, vendar je osebo mogoče na kratko vzdramiti z močnimi fizičnimi dražljaji (kot so
klofuta ali močan uščip), globoko spanje in smrčanje;
ΐΐ 4,00 g/dL: komatozno stanje -- osebe ni mogoče vzdramiti -- inkontinenca (posameznik se zmoči), nizek
krvni tlak, neenakomerno dihanje;
ΐΐ 5,00 g/dL: možnost smrtnega izida, bodisi zaradi zaustavitve dihanja, izjemno nizkega krvnega tlaka ali pa
bruhanje vstopi v pljuča, pri čemer pri osebi ni zaščitnega refleksa, da bi bruhanje izkašljal.
Obstajajo tudi druga stanja, pri katerih so lahko prisotni enaki znaki in simptomi kot pri zastrupitvi z
alkoholom. Pomembno je, da prepoznamo simptome zastrupitve z alkoholom, ne samo da potrdimo
prisotnost in resnost učinka alkohola, ampak da znamo razlikovati tudi simptome od drugih stanj, ki so lahko
sočasno prisotni in ki posnemajo ali prikrijejo simptome zastrupitve z alkoholom. Res, da je takšno razlikovanje
lahko izjemno težko za laika (tudi za nekoga z izkušnjami, kot je policist) in tudi za neizkušene zdravnike. V
primeru akutnega prevelikega odmerka alkohola je potrebno vedeti, kaj in kdaj je bolnik pil, da bi razumeli
stanje zastrupitve; v želodcu se lahko še vedno nahaja veliko alkohola, ki ga telo še mora predelati in ki bi lahko
še bolj poslabšalo stanje.
Za alkoholni »maček« je značilen glavobol, drhtenje, slabost, driska in utrujenost v kombinaciji s slabšo
delovno, umsko ali vizualno-prostorsko sposobnostjo. Zdi se, da simptome »mačka« povzročajo dehidracija,
hormonske spremembe in strupeni učinki alkohola.
PRAVILNI POSTOPKI
Za večino ljudi z enostavnimi primeri zastrupitve z alkoholom lahko
poskrbijo prijatelji ali sorodniki. Najprej osebo odpeljite iz bara ali zabave
v mirno in varno okolje (npr. naj se ne nahajajo v bližini nevarnih strojev in
predmetov, pazite, da ne padejo, in ne dovolite jim, da vozijo). Ugotovite ali
je oseba vzela kakšna zdravila, prepovedane droge ali alkohol brez etanola.
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POTREBNA SREDSTVA
Sladkane pijače.
Lesena žlica.
Pokličite nujno medicinsko
pomoč, če bolnik hitro ne
pride k zavesti ali če je stanje
zelo akutno.
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PRAVILNI POSTOPKI
1. Osebo prisilite k bruhanju.
Če je oseba pred kratkim popila večje količine alkohola, jo morate prisiliti k
bruhanju, da bi preprečili absorpcijo še večjih količin – dodatna absorpcija
alkohola bo povečala raven zastrupitve, ki so jo že izkusili.
Zelo pogosto se zgodi, da zastrupljena oseba enkrat bruha. Vendar če
oseba bruha več kot dvakrat, je to lahko znak poškodbe glave ali druge
resne bolezni. Če pijana oseba bruha več kot dvakrat in bruhanje ni povsem
povezano, jo odpeljite v urgentno ambulanto na pregled.
2. Osebo silite k zaužitju sladkanih tekočin.
Zelo pomembno je, da opita oseba pije sladkane tekočine, da se prepreči
dehidracija in hipoglikemija, ki ju lahko povzroči akutna zastrupitev z
alkoholom.
Sladkane tekočine imajo učinek stimulansa, ki kljubuje pomirjevalnemu
učinku alkohola.
3. Pokličite nujno medicinsko pomoč.
V primerih spremenjenega stanja zavesti, ko bolnik več ne reagira, morate
nemudoma poiskati nujno medicinsko pomoč. Pazite, da boste posredovali
jasne in natančne podatke. Ekipa za urgentno pomoč vam lahko ponudi
nekaj napotkov za nadaljnje ukrepanje.
4. Nekdo naj bo stalno prisoten.
Zelo pomembno je, da je nekdo stalno prisoten ob bolniku, da bi zagotovili,
da se stanje osebe izboljšuje oz. da se stanje ne slabša in da se po potrebi
poišče zdravstvena pomoč. Če osebi, ki skrbi za bolnika, ni prijetno
spremljati (ali pa tega preprosto noče storiti) stanja zastrupljene osebe,
potem je najbolje, da osebo odpeljete v bolnišnico.
5. Postopek streznitve.
Postopka streznitve ne pospeši nobeno zdravilo. Kofein (npr. pitje kave) in
hladna prha bosta morda imela minimalen in zelo začasen učinek.
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POTREBNA SREDSTVA
Sladkane pijače
Lesena žlica
Pokličite nujno medicinsko
pomoč, če bolnik hitro ne
pride k zavesti ali če je stanje
zelo akutno

KRITIČNE SITUACIJE

7. Krvavitev (razbito steklo)

Dve deklati zapuščata bar, ko si ena od njiju ureže nogo na razbitem steklu,
ki je ležalo na tleh. Takoj začne močno krvaveti.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Odstranite steklo.
Pokličite nujno medicinsko
pomoč.

Ko se oseba poreže na steklu, se lahko pojavijo naslednji znaki oziroma simptomi:
ΐΐ krvavitev;

ΐΐ huda krvavitev; to je lahko povezano z izgubo zavesti.

Večino krvavitev lahko ustavimo s kombinacijo uporabe neposrednega pritiska na rano in časa (počitek in dvig
rane prav tako pomagata). Če boste rano očistili z vodo in blagim milom, boste zmanjšali možnost nastanka
bakterijskega vnetja.
PRAVILNI POSTOPKI
1. Odstranite steklo.
Uporabite rokavice. Zelo pomembno je, da odstranite morebitne vidne
koščke stekla, tako da lahko pritisnete na rano, ne da bi pri tem dodatno
poslabšali poškodbo.
2. Pritisnite neposredno na rano.
Treba je čim hitreje pritisniti neposredno na rano s pomočjo materialov, ki
so kar najbolj čisti, s čimer boste preprečili oziroma zmanjšali izgubo krvi.
Če se materiali preveč napojijo s krvjo, jih ne odstranite oziroma zamenjajte,
ampak raje nanje položite še več materiala. Če boste odstranili material
napojen s krvjo, boste rano ponovno odprli in uničili učinke procesa
strjevanja krvi, ki že poteka.

POTREBNA SREDSTVA
Sterilna obveza in čista krpa.
Plastična zaščita za obraz.
Rokavice.
Nujno medicinsko pomoč
pokličite samo v resnih
situacijah.

3. Pokličite nujno medicinsko pomoč.
Če je prišlo do globoke ureznine z izgubo precejšnje izgube krvi, potem
pokličite nujno medicinsko pomoč. Ekipa za nujno pomoč vam bo
pomagala z nekaterimi priporočili za nadaljnje ukrepanje. Če je ureznina
globoka, vendar je krvavitev možno nadzirati, morate posameznika napotiti
v najbližjo urgentno ambulanto, kjer mu bodo rano ustrezno zašili.
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KRITIČNE SITUACIJE

8. Posilstvo

Varnostniku na vratih nočnega kluba se približa raztreseno in objokano
mlado dekle. Pove, da sta jo posilila dva moška, ki sta jih sledila iz tega kluba.

PRILJUBLJENI POSTOPKI
Skopajte ali očistite žrtev in ji
poiščite čista oblačila.

Napad posilstva se definira kot vsak spolni odnos (analni, vaginalni ali oralni), ki je dosežen s silo, z uporabo
nasilja ali z vsako fizično ali psihološko grožnjo, brez soglasja enega od partnerjev (ki so v večini primerov
ženske).
Posilstvo ali spolni napad se lahko zgodi komurkoli, kadarkoli in kjerkoli. Čeprav se vsaka žrtev odzove po svoje,
so takojšnje reakcije običajno jeza, dvom, tesnoba in strah. Žrtve vedno potrebujejo zdravstveno in psihološko
pomoč.
PRAVILNI POSTOPKI
Ne glede na to, kako se žrtev odziva, je treba narediti naslednje:
1. Poiskati zdravstveno pomoč.
Čim hitreje žrtev prispe v urgentno bolnišnično ambulanto, tem lažje
je pridobiti dokaze. Žrtvi ne menjajte oblek in je ne kopajte oz. tuširajte
(obleke, ki jih je žrtev nosila ob času napada, so del zbranih dokazov). Samo
če je res absolutno potrebno, si naj zamenjajo obleko – pri tem pazite, da
boste originalna oblačila spravili v papirnate, in ne plastične, vrečke.
Četudi se zdi, da žrtev ni poškodovana, mora prejeti ustrezno zdravstveno
oskrbo. To vključuje oceno tveganja izpostavljenosti nosečnosti in/ali
spolno prenosljivim boleznim, nakar je potrebno ustrezno ukrepati. Če žrtev
domneva, da so jo drogirali, mora posredovati vzorec urina za testiranje.
2. Pridobiti družbeno podporo.
Ni treba, da se žrtve s situacijo soočajo same. Obrnite se na družinskega
člana ali prijatelja, saj lahko ta žrtvi pomaga, da se spomni čim več
podrobnosti o napadu, o napadalcu ter o samem poteku dogodka. Žrtev
nikakor ne sme skrbeti, da pozneje morda ne bo sposobna razložiti ali
dokazati, kaj se je zgodilo.
3. Ovaditi storilce.
Ohranite vse predmete, ki pripadajo napadalcem (npr. cigaretni ogorki, deli
oblačila, itd.). Zbiranje čim več dokazov je bistvenega pomena, da lahko
žrtev vloži prijavo. Spodbujajte žrtev k temu, da se poskuša spomniti čim
več podrobnosti, vi pa si zapišite vse, kar se spomni v zvezi s situacijo in
okoliščinami, kjer je prišlo do napada. Na primer, lokacijo, čas, ljudi, ki so bili
prisotni, ugotavljanje lastnosti storilcev (npr. naglas, vonj, pričesko in barvo
las, barvo oči, registrsko številko ali znamko avtomobila itd.).
Žrtev se ni dolžna takoj odločiti ali bo zadevo prijavila ali ne (žrtev ima za
to običajno na voljo šest mesecev). Če žrtev želi dogodek prijaviti takoj, se
mora obrniti na policijo.
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POTREBNA SREDSTVA
Rokavice
Papirne vrečke.

PRILOGA 7: Odgovorna strežba alkoholnih pijač
Tako kot vsak drug dan je Jože, star 57 let, poročen, s tremi otroki, pobral svojo jutranjo pošto, preden je
odprl svojo gostilno.
Jože je opazil nenavadno ovojnico, ki je vsebovala pismo lokalnih sodnih oblasti. Ker Jože ni pričakoval
tega pisma, ga je radovedno odprl. Potem ko ga je prebral, mu je vzelo sapo in ni mogel verjeti, da je
njegova vsebina resnična.
Na kratko, pismo vsebuje »poziv«, ki ga vabi na sodno zaslišanje. Obtožen je soodgovornosti pri nesreči, v
katero je bila vpletena ena od njegovih strank. Poziv navaja, da je na noč nesreče stranka pila v njegovem
lokalu do približno dveh zjutraj. Nato se je stranka poskušala odpeljati domov s svojim avtomobilom
in je imela nesrečo, v kateri so se resno poškodovale in izgubile lastnino tretje osebe. Po analizi v
bolnišničnem laboratoriju je bilo ugotovljeno, da je stopnja alkohola v krvi opite stranke precej presegala
zakonsko dovoljeno mejo.
Stranka je priznala, da je tisto noč pila, vendar njen odvetnik pravi, da je Jože enako odgovoren za
nesrečo, saj mu je, glede na navedbe stranke, Jože postregel z alkoholno pijačo, vsakič ko jo je stranka
naročila, četudi je kazala znake prekomernega pitja alkohola in se je neustrezno vedla (razbila je kozarec
in dvignila svoj glas).
Zaskrbljen zaradi poziva se Jože v najboljši meri trudi, da bi se spomnil dogodkov v noči, o kateri
teče beseda. Megleno se spominja stranke, ki se le redko oglasi v njegovem lokalu, tisto noč pa ga je
spremljala neka gospa. Tekom večera je pričela stranka delati divje kretnje na nenormalen način in
govoriti glasneje kot običajno.
Jože se spominja, da je takrat razmišljal, da paru in dogodku ni posvečal preveč pozornosti. Spomni se
celo, da kozarec ni bil namenoma razbit. Ko je stranka odšla, jo je Jože gledal, kako zapušča lokal, in je
opazil, da ni videti ravno dobro, ampak je Jože predvideval, da bo gospa, ki je bila z njim, poskrbela zanj
in ga varno odpeljala domov. Jože se odloči poklicati svojega odvetnika…
Podajte nekaj komentarjev o tej zgodbi in premislite ter odgovorite na naslednja vprašanja:
•
•
•
•
•
•

Ali je po vašem mnenju Jože razumel okoliščine tiste noči?
Zakaj Jože ni posredoval?
Kaj bi po vašem mnenju Jože lahko storil (in naj bi storil)?
Če bi do takšnih okoliščin prišlo v vašem lokalu, kako bi se odzvali nanje?
Kakšne strategije lahko uporabite, da se izognete takšnim situacijam?
Če bi veljal zakon, ki bi v takšnih okoliščinah odgovornost prenesel na lastnike in točaje, kakšne
ukrepe bi bilo potrebno izvesti, da bi zagotovili, da do takšnih situacij ne bi prišlo?
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PRILOGA 8: Fizični kontekst (obrazec A1)

To je primer tlorisa prizorišča, ki je podoben vašemu prizorišču. Prosimo, odgovorite na naslednja
vprašanja in dodajte komentarje, kjer se vam to zdi potrebno:
1. Na tem tlorisu označite, kje se po vašem mnenju zgodijo najbolj problematične situacije.
2. Kakšne so te situacije? Kako pogosto bo do njih prišlo? In kdo bi lahko bil vpleten v njih?
3. Kako lahko takšne zadeve običajno rešujete?
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PRILOGA 9: Fizični kontekst (obrazec B)
Vprašanja o mojem prizorišču
Ime:
Lokacija: v mestnem jedru

; blizu mestnega jedra

; v predmestju

Delovni čas:
Število zaposlenih:
Kakšna je vaša vloga na prizorišču?
Ali ste za to vlogo med opravljanjem dela v lokalu opravili kakšno posebno usposabljanje? Kaj vam je
najbolj všeč pri vašem prizorišču?
Kaj vam je najmanj všeč pri vašem prizorišču?
Kakšni obiskovalci obiskujejo vaše prizorišče?
Zakaj obiskovalci prihajajo na vaše prizorišče? (Prosimo, podajte več razlogov)
Ali ste pred tem že opravili usposabljanje na področju: Alkohola/drugih drog
prve pomoči ; odgovorne strežbe alkoholnih pijač ; komunikacije

; nasilja

; varnosti

;

Če je vaš odgovor DA, obkljukajte ustrezna okenca in navedite nekaj podrobnosti o vrsti usposabljanja, ki
ste ga opravili.
Ali je vaše prizorišče bilo kdaj tarča intervencije/kampanje na področju zmanjševanje škode s strani
kakšne nevladne organizacije ali javnega zdravstvenega zavoda (npr. osveščenost o virusu HIV, prometne
nesreče, brezalkoholne pijače)? Če je vaš odgovor DA, podajte več podrobnosti o številu intervencij in
njihovem namenu:
Ali so na vašem prizorišču na voljo preventivni letaki za stranke? Ali imate avtomate za kondome?
Če bi lahko spremenili nekatere vidike vašega prizorišča (npr. okrasje, splošni videz, delovanje ali karkoli
drugega), kakšne spremembe bi naredili?
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PRILOGA 9: Fizični kontekst (obrazec B1)

To je primer tlorisa prizorišča, ki je podoben vašemu prizorišču. Prosimo, odgovorite na naslednja
vprašanja in dodajte komentarje, kjer se vam to zdi potrebno:
1. Na tem tlorisu označite, kje se po vašem mnenju zgodijo najbolj problematične situacije.
2. Kakšne so te situacije? Kako pogosto bo do njih prišlo? In kdo bi lahko bil v njih vpleten?
3. Kako lahko takšne zadeve običajno rešite?
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PRILOGA 10: Glavna področja in težave glede nočnega
življenja mladih ter okoliščine nočnega življenja
• Težave z zdravjem: tobak, alkohol in zloraba prepovedanih drog, pitje mladoletnih oseb, prekomerno
pitje, opitost, poškodbe, težave zaradi vročine in hrupa, poškodbe vida in duševne motnje.
• Nasilje v okviru nočnega življenja: pretepi, spopadi med gosti lokala, spopadi med gosti lokala in
osebjem, spolni napadi.
• Nevaren in neprostovoljen spolni odnos: nedosledna uporaba kondomov, nosečnost, spolno
prenosljive okužbe.
• Prevoz na prizorišča nočnega življenja in zabave in z njih: vožnja pod vplivom alkohola ali pod
vplivom drog.
• Kršitev javnega reda in miru: hrup, vandalizem, popivanje na ulicah.
• Kazniva dejanja in druge kršitve zakona: preprodaja drog, kraje, tatvine, prodaja oziroma strežba
alkohola mladoletnim osebam, strežba opitim osebam.
• Učinkovito obvladovanje okolij z nočnim življenjem: neizvajanje ali neustrezen nadzor, pregled
ter nedosledno izvajanje zakonodajnih ukrepov, neustrezni varnostni ukrepi, pomanjkanje hišne
politike, kodeksa ravnanja ter neizvajanje (oziroma neustrezno izvajanje) usposabljanja osebja.
Ugotovljene problematične situacije:
• raziskave nedvoumno kažejo, da se največje število nasilnih prekrškov zgodi ponoči ob koncu tedna,
takšni prekrški pa se najpogosteje zgodijo v pivnicah in klubih ter v njihovi okolici (Allen in sod.,
2003).
• Ugotovitve kažejo, da je nizko razmerje med številom osebja/gostov lokala povezano z višjo
pogostostjo nasilnega vedenja (Homel in Clark, 1994), po vsej verjetnosti zaradi slabše opreznosti in
neustreznega varovanja (Graham in sod., 2005).
• Ugotovitve obenem kažejo, da je agresivnost v barih pozitivno povezana s strežbo alkohola opitim
strankam (Homel in Clark, 1994). Včasih je v primerih, ko je osebje zavrnilo strežbo alkohola opitim
strankam, prišlo do agresivnosti (Felson in sod., 1997).
• Raven opitosti obiskovalcev v baru in politika bara, ki spodbuja opitost (npr. zelo poceni pijače), sta
močno povezani z agresivnostjo (Homel in Clark, 1994).
• Sovražno nastrojeno in agresivno osebje (Homel in sod., 1992).
• Slabo usposobljeno in slabo koordinirano osebje (Homel in sod.,1992).
• Visok delež moškega osebja in prisotnost redarjev (Homel in sod., 1992; Quigley in sod., 2003)
• V več kot tretjino nasilnih incidentov, ki se zgodijo v lokalih, ki imajo dovoljenje za točenje alkohola,
je vključeno osebje na vratih, pogosto v vlogi domnevnih storilcev (Maguire in Nettleton 2003).
• Nasilje (večinoma med moškimi, mlajšimi od 25 let) je pogosto posledica sporov z osebjem,
prevelikega števila obiskovalcev, kršenja pravil lokala, nasilnega vedenja in sporov zaradi
medosebnih razmerij (Chikritzhs, 2002; Homel in sod., 2004; Macintyre in Homel, 1997)
• V številnih barih in klubih, kjer stranke pijačo dobijo na velikem strežnem pultu (kjer je po možnosti
veliko točajev), točaji ne morejo učinkovito spremljati porabe alkohola v okviru strežbe pijač in tako
preprečiti težavno vedenje (Kulis, 1998).
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Intervencije, usmerjene v prizorišča in okolja nočnega življenja in zabave ter usposabljanje osebja
Nekatere države in mesta že izvajajo določene intervencije, npr.
I.
II.
III.
IV.
V.

»hišne politike«,
kodeks ravnanja in druge dogovore,
nadzor nad delovnim časom in omejitev delovnega časa,
intervencije v fizična in kontekstualna območja prizorišč in
posamezne strategije za zmanjševanje škode.

V zadnjem času intervencije najpogosteje vključujejo odgovorno strežbo pijač in usposabljanje osebja
na vratih (Responsible Beverage Service – odgovorna strežba pijač). Na primer, program usposabljanja
»Safer Bars« (Varnejši bari) temelji na raziskavi o agresivnosti v lokalih, ki imajo dovoljenje za prodajo
alkohola, in na poznavanju splošnih komunikacijskih pristopov. Ti vključujejo učinkovito uporabo
osebnega prostora in telesne govorice (Sears in sod., 1991) ter tehnike, ki so bile razvite za policiste in
druge, ki delajo z nasilnimi posamezniki (Albrecht in Morrison, 1992; Garner, 1998).
Samo nekateri programi so vključevali stroge evalvacije z dobro opredeljenimi rezultati. Vendar pa so se
pri evalvaciji ti programi na splošno izkazali za učinkovite v smislu zmanjševanja dostopa do alkohola
mladoletnikom, težavnih pivskih vzorcev, nenamernih prometnih in ostalih nesreč ter nasilnih napadov
(Treno in sod., 2005). V nadaljevanju je navedenih nekaj podobnih programov:
•
•
•
•

»Community Trials Project« (Salinas, Kalifornija, ZDA).
»The Surfers Paradise Safety Action Project« (Queensland, Avstralija).
»Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems« (STAD) (Švedska).
»Geelong Local Industry Accord in Australia« (Geelong, Avstralija).

Čeprav obstajajo dobri programi za usposabljanje barskega osebja na področju odgovornih praks strežbe
(tj. da alkohola ne strežejo mladoletnim in opitim obiskovalcem) (Graham, 2000), pa poznamo številne
razloge, zakaj je potrebno posebno usposabljanje za obvladovanje težavnega vedenja.
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PRILOGA 11: Zakonodaja
Avgusta, ko vročica noči številne mladi zvabi na razgrete ulice glavnega mesta, mnogi mladi iščejo
najboljše in najbolj razburljive priložnosti za zabavo. Le nekaj minut po polnoči skupina treh fantov
zapušča bar, ko dobijo v roke letak, ki jih vabi v diskoteko »Dance«. Ker jih je prepričal ugled didžeja, ki bo
tisto noč tam vrtel glasbo, se namenijo v diskoteko.
Na vhodu v prizorišče na tri prijatelje naredi vtis dolga vrsta ljudi, ki želijo vstopiti. Toda malo zatem se
vrsta prične hitreje pomikati proti vhodu. To pa zato, ker so varnostniki po navodilih lastnika nočnega
kluba (ki si želi, da se prizorišče čimprej napolni) le na kratko pretipali nekatere obiskovalce, namesto da
bi še naprej opravljali preglede z detektorjem za kovine.
Ko trije prijatelji prispejo na začetek vrste, poskusijo vstopiti v diskoteko. Varnostniki ne opravijo nobene
preiskave, vendar ker sumijo, da je eden od fantov mladoleten in zato ne sme vstopiti, prosijo za osebni
dokument. Izkaže se, da fant s seboj ni prinesel nobenega osebnega dokumenta. Kljub temu varnostniki
na prošnjo drugih dveh prijateljev vsem trem fantom dovolijo vstopiti.
Ko so fantje v diskoteki, se napotijo k šanku, kjer pričnejo piti šilca. Fantje nato nadaljujejo s pitjem
različnih pijač, večinoma destiliranih. Eden od fantov je kmalu opit, kar kaže s pretirano evforijo.
Točaj, čeprav se zaveda fantovega opitega stanja, ob vsakem naročilu še naprej streže alkoholne pijače.
Proti koncu plesnega dogodka, ko se glasba zaključi, varnostno osebje prične obiskovalce nagovarjati naj
zapustijo lokal.
Opiti fant se prične pričkati z enim od varnostnikov in pove, da kluba ne želi zapustiti v tem trenutku, saj
želi ostati in popiti še kakšno pijačo. Varnostnik vztraja, da mora zapustiti prizorišče. Fant se neprimerno
odzove in prične žaliti varnostnika. Namesto da bi varnostnik ignoriral opitega mladostnika, izgubi
potrpljenje in fanta udari s pestjo, tako da obleži na tleh. Kmalu v nočni klub prispe policija, da bi
raziskala okoliščine, upravitelja lokala pa prosi, da priskrbi posnetke video nadzornega sistema (CCTV).
Toda to noč CCTV ni bil aktiviran zaradi težav z elektriko. Pozneje je bilo ugotovljeno, da varnostnik nima
ustrezne strokovne akreditacije in je samo prijatelj upravitelja, ki ga je prosil, naj mu ta večer pomaga.
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Vprašanja za pomoč pri razpravi:
1. Kako bi opisali vedenje varnostnikov na vratih, ker obiskovalcev niso preiskali z detektorjem za kovine
in so raje opravljali samo ročne preiskave (in še te samo na določenih obiskovalcih)?
1.2 Kakšne so po vašem mnenju kazni, ki jih določa zakon (v evrih ali drugih valutah) za ta scenarij?
2. Ali menite, da je varnostnik na vratih ravnal prav, ko je dovolil vstop v nočni klub, ne da bi prej potrdil,
ali je obiskovalec dovolj star za vstop v lokal?
2.1 Kakšne so po vašem mnenju kazni, ki jih določa zakon (v evrih ali drugih valutah) za ta scenarij?
3. Ali je točaj ravnal prav, ko je še naprej stregel alkoholne pijače enemu od prijateljev, čeprav je vedel, da
je že zelo opit?
3.1 Kakšne so po vašem mnenju kazni, ki jih določa zakon (v evrih ali drugih valutah) za ta scenarij?
4. Kakšno je vaše mnenje o vedenju upravitelja kluba upoštevajoč dejstvo, da ni upošteval zakonskih
zahtev v zvezi z nadzorom, čeprav jih je dobro poznal?
4.1 Kakšne so po vašem mnenju kazni, ki jih določa zakon (v evrih ali drugih valutah) za ta scenarij?
5. Ali menite, da je upravitelj ravnal prav, ko je povabil prijatelja, da mu kot varnostnik pomaga pri izvedbi
dogodka, četudi samo za eno noč?
5.1 Kakšne so po vašem mnenju kazni, ki jih določa zakon(v evrih ali drugih valutah) za ta scenarij?
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PRILOGA 12: Evalvacijski vprašalnik
S tem obrazcem želimo od udeležencev zbrati informacije o vsaki posamezni enoti. Za izpolnjevanje
vprašalnika boste potrebovali samo nekaj minut, prispevali pa boste dragocene informacjie. Hvala za
sodelovanje.
I. OSEBNE INFORMACIJE
1. Spol____ 2. Starost____ 3. Kakšna je vaša vloga v lokalu?
II. O ENOTI
1. Organizacija enote. V zvezi s to enoto ocenite:

Trajanje.
Oprema in
pripomočki.
Učna podpora.
Prostor.

Zelo slabo

Slabo

Zadostno

Dobro

1

2

3

4

Zelo
Dobro
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

2. Tehnike in metodologije. V zvezo s to enoto ocenite:

Ustreznost
metodologij glede
na vsebino.
Ustreznost
metodologij
glede na skupino.
Učinkovitost
metodologij za
pridobivanje znanja.
Ustreznost
metodologij za
praktično uporabo.

Zelo slabo

Slabo

Zadostno

Dobro

Zelo
Dobro

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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3. Vsebina. V zvezi s to enoto ocenite:

Jasnost.
Globina.
Solidnost pristopa.
Inovativnost
pristopa.
Relevantnost za
moje delo.

Zelo slabo

Slabo

Zadostno

Dobro

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

Zelo
Dobro
5
5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. Vodja usposabljanja/koordinacijska ekipa. V zvezi s to enoto ocenite:
Zelo slabo

Slabo

Zadostno

Dobro

Zelo
Dobro

Znanje vodje
usposabljanja o
temah, o katerih ste
razpravljali.

1

2

3

4

5

Metodologije.

1

2

3

4

5

Vedenje skupine.
Odnos skupine.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5. Dodatni materiali te enote. V zvezi s to enoto ocenite:

Kakovost dodatnega
materiala, ki so ga
udeleženci prejeli.
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Zelo slabo

Slabo

Zadostno

Dobro

Zelo
Dobro

1

2

3

4

5
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6. Delovna skupina. V zvezi s to enoto ocenite:
Zelo slabo

Slabo

Zadostno

Dobro

Zelo
Dobro

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

Zelo slabo

Slabo

Zadostno

Dobro

Zelo
Dobro

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Ustreznost
pripomočkov,
uporabljenih pri
izvajanju ukrepov.

1

2

3

4

5

Vaša zmožnost
vključevanja novo
pridobljenega
znanja v vaše delo.

1

2

3

4

5

Kakovost odnosov
vzpostavljenih
med člani skupine.
Skupinsko
sodelovanje.
Izmenjava izkušenj.
Odnos skupine.

7. Pridobljeno znanje. V zvezi s to enoto ocenite:

Vaše razumevanje
vsebine.
Relevantnost
vsebine.

8. Opišite najbolj pomembne informacije, ki ste se jih naučili v tej enoti.

9. Navedite, kako boste novo pridobljeno znanje prenesli v vašo prakso/delo.

10. Navedite tudi morebitne opombe/pripombe, za katere menite, da so pomembni za nadaljnje
izboljšanje kakovosti usposabljanja.

Hvala
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