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1. Σχετικά με το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ
Το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ είναι μία διαδικτυακή πηγή που σχεδιάστηκε προκειμένου να βοηθήσει
τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματίες να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν την πρακτική
τους στα πλαίσια του να παρέχουν ένα ασφαλές και υγιές νυχτερινό περιβάλλον. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε μία πόλη, μία κωμόπολη ή άλλες περιοχές που έχουν παράδοση στη
νυχτερινή διασκέδαση και περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ενός σύντομου δομημένου
ερωτηματολογίου από εκπροσώπους διάφορων τοπικών φορέων. Οι απαντήσεις μπορούν
να οδηγήσουν στο να βρεθούν τα μέρη που οι πρακτικές είναι καλές καθώς και αυτά στα
οποία μπορούν να βελτιωθούν και ενισχυθούν.
Το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ έχει δομηθεί πάνω σε τέσσερις θεμελιακές αρχές που αποτελούν και τη
βάση για αποτελεσματική τοπική δράση που θα αφορά τη διαχείριση ρυθμίσεων σχετικών
με τη νυχτερινή διασκέδαση.
•
•
•
•

Καλή γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με την τοπική νυχτερινή διασκέδαση
Δέσμευση για τη δημιουργία ασφαλούς και υγιούς νυχτερινής διασκέδασης
Συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων που σχετίζονται άμεσα με τη νυχτερινή
διασκέδαση
Πρακτικές βασισμένες σε στοιχεία

Το σκεπτικό πάνω στο οποίο δομήθηκαν οι τέσσερις αρχές έχει να κάνει με τα εξής:
Καλή γνώση των θεμάτων που σχετίζονται με την τοπική νυχτερινή διασκέδαση
Προκειμένου οι τοπικοί φορείς να διαχειριστούν αποτελεσματικά τη νυχτερινή διασκέδαση
πρέπει να έχουν κατανοήσει καλά το πώς λειτουργεί το περιβάλλον νυχτερινής
διασκέδασης, το πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι που επιλέγουν τη νυχτερινή
διασκέδαση, καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις και τις επιπτώσεις στην υγεία που
προκύπτουν από τη νυχτερινή διασκέδαση. Όταν υπάρχει καλή γνώση τότε είναι πιο
εύκολο να αναγνωριστούν και να βρεθούν οι προβληματικές περιοχές, να εφαρμοστούν οι
σωστές παρεμβάσεις πρόληψης και να μετρηθούν τα αποτελέσματά τους.
Δέσμευση για τη δημιουργία ασφαλούς και υγιούς νυχτερινής διασκέδασης
Το να υλοποιήσεις ισχυρές κι επίμονες δράσεις με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς και
υγιούς περιβάλλοντος νυχτερινής διασκέδασης είναι κάτι που προϋποθέτει τη δέσμευση
μιας μεγάλης γκάμας φορέων. Θέματα που έχουν σχέση με την υγεία στη νυχτερινή
διασκέδαση θα πρέπει να αναγνωριστούν από τους συνεργαζόμενους φορείς και να μπουν
σε μια σειρά προτεραιότητας και η όποια δράση υλοποιηθεί που θα έχει σχέση με την
υγεία στη νυχτερινή διασκέδαση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού των
εμπλεκόμενων τοπικών φορέων.
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Συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων που σχετίζονται άμεσα με τη νυχτερινή
διασκέδαση
Μια μεγάλη γκάμα των εταίρων του προγράμματος μπορούν να καταπιαστούν με τη
διαχείριση ενός νυχτερινού περιβάλλοντος και με τις συνέπειες που προκύπτουν από τις
δραστηριότητες της νυχτερινής διασκέδασης. Με την ομαδική δουλειά, οι εταίροι του
προγράμματος μιας τοπικής κοινωνίας μπορούν να κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση των
τοπικών πηγών, να ακολουθήσουν μια πιο συνεπή και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη
διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης και να επικεντρωθούν στο να πετύχουν τους
επιμέρους στόχους που έχουν μοιραστεί.
Πρακτικές βασισμένες σε στοιχεία
Η κατανόηση των επιδράσεων των παρεμβάσεων για τη δημιουργία ασφαλούς και υγιούς
νυχτερινής διασκέδασης είναι ένα κρίσιμο σημείο που θα εξασφαλίζει ότι η τοπική
δραστηριότητα έχει πετύχει τους στόχους της και ότι οι πηγές έχουν χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικά. Αυτό περιλαμβάνει και την παράμετρο ότι η δράση υλοποιείται με
ευέλικτο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες, ότι στηρίζεται σε δεδομένα
αποτελεσματικότητας και ότι οι επιδράσεις συντονίζονται και αξιολογούνται ώστε να
φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Οι τέσσερις αρχές του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ έχουν σχεδιαστεί με βάση στοιχεία παρμένα από
δοκιμασμένες αποτελεσματικές πρακτικές στη διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης από
διάφορες χώρες του κόσμου. 1

Η διαδικασία αξιολόγησης του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ
Όταν όλοι οι εταίροι του προγράμματος έχουν συμπληρώσει το διαδικτυακό-ηλεκτρονικό
ερωτηματολόγιο, το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ αναλύει τους συνδυασμούς των απαντήσεων και
χρησιμοποιεί ένα απλό σύστημα που θυμίζει φωτεινό σηματοδότη για να ταξινομήσει τις
επιδόσεις που σχετίζονται με τις τέσσερις αρχές: Γνώση, Δέσμευση, Συνεργασία και
Πρακτική.
Η πράσινη διαβάθμιση σημαίνει ότι η επίδοση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι
μεγάλη.
Η πορτοκαλί διαβάθμιση σημαίνει ότι υπάρχει σίγουρα πρόοδος στην περιοχή με
αρκετά περιθώρια βελτίωσης.
Η κόκκινη διαβάθμιση σημαίνει ότι η επίδραση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι
περιορισμένη. Σε αυτές τις περιοχές θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα για
δράση.
1

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε:
Stuart J, Hughes K http://club-health.eu/club-health-literature-review-wp-8/
Jones L, Hughes K, Atkinson AM, Bellis MA. Reducing harm in drinking environments: A systematic review of
effective approaches. Health and Place 2011; 17: 508-18.
Hughes K, Furness L, Jones L, Bellis MA. Reducing harm in drinking environments: evidence and practice in
Europe. Centre for Public Health, Liverpool John Moores University, 2010.
Healthy Nightlife Toolbox: www.hnt-info.eu
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Οι διαβαθμίσεις είναι υπολογισμένες για κάθε ξεχωριστή ερώτηση του ερωτηματολογίου
και υπάρχει και μία συνολική διαβάθμιση για κάθε μία από τις τέσσερις αρχές. Τα
αποτελέσματα ταξινομούνται και καταγράφονται με τέτοιον τρόπο που φαίνεται η
απάντηση κάθε φορέα για κάθε ερώτηση καθώς και τη διαβάθμιση που έλαβε.
Το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ δε στοχεύει στο να βάλει ταμπέλες στις περιοχές για το αν είναι «καλές»
ή «κακές». Μάλλον, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους τοπικούς εταίρους του
προγράμματος να αναγνωρίσουν τα σημεία στα οποία θα επιδέχονταν βελτιώσεις οι
πρακτικές τους και να τους βοηθήσει να θέσουν τα θεμέλια μιας αποτελεσματικής
πρακτικής που θα οδηγήσει σε ασφαλή και υγιή νυχτερινή διασκέδαση. Η πηγή είναι
ελεύθερη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όσες φορές επιθυμεί κάποιος. Η ανάληψη
δράσης για βελτίωση των πρακτικών σε μία περιοχή μπορεί να αλλάξει και τα
αποτελέσματα της πηγής, με την έννοια ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να αναγνωρίσουν
τις περιοχές που έλαβαν κόκκινη διαβάθμιση και να εργαστούν για να τις βελτιώσουν και
να λάβουν πορτοκαλί ή πράσινη διαβάθμιση όταν θα έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία
του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ.
Η εικόνα 1 δείχνει τα βήματα-κλειδιά στη χρήση του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ. Το επόμενο κεφάλαιο
παρέχει περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείται το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ.
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Εικόνα 1: Βήματα-κλειδιά για να χρησιμοποιήσετε το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ
Προσδιόρισε έναν τοπικό συντονιστή

Κέρδισε την υποστήριξη του
ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ από τοπικούς εταίρους

Δράση για όλους
τους συμμετέχοντες

Δράσεις για τον τοπικό
συντονιστή

Δημιούργησε το προφίλ μιας περιοχής στο
site του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ

Βρες συμμετέχοντες από 6-10
συνεργαζόμενους φορείς
Όλοι οι εκπρόσωποι των φορέων συμπληρώνουν
το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο του
ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ
Δημιούργησε μία αναφορά του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ
συλλέγοντας όλες τις απαντήσεις του
ερωτηματολογίου
Συζήτησε τα αποτελέσματα του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ σε
μία συνάντηση με όλους τους εταίρους του
προγράμματος
Βρείτε από κοινού περιοχές-κλειδιά που
χρειάζονται ενίσχυση στη δουλειά που γίνεται για
την τοπική νυχτερινή ζωή
Επανέλαβε τη διαδικασία μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα για να μετρήσεις αν υπάρχει
πρόοδος
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2. Πώς να χρησιμοποιήσετε το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ
2.1 Προετοιμασία
Για να χρησιμοποιηθεί το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ προαπαιτείτε η συνεργασία εκπροσώπων από
διάφορους τοπικούς φορείς. Ένας μόνος του (από οποιονδήποτε φορέα) πρέπει να
λειτουργήσει ως ο τοπικός συντονιστής που θα ξεκινήσει και θα διαχειριστεί τη διαδικασία.
Ο τοπικός συντονιστής
Ο ρόλος του τοπικού συντονιστή είναι να:
•
•
•
•
•
•

Βρει υποστήριξη προκειμένου να χρησιμοποιήσει το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ σε κατάλληλους
συνεργαζόμενους φορείς
Να παρακινήσει τους κατάλληλους εκπροσώπους των συνεργαζόμενων φορέων να
συμμετέχουν
Να ορίσει την περιοχή στην οποία θα εκτιμηθεί η νυχτερινή διασκέδαση
Να βεβαιωθεί ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν καταλάβει τη διαδικασία και θα
συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο
Να προβεί στην παραγωγή των αποτελεσμάτων του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ
Να συντονίσει μία συνάντηση με όλους τους συμμετέχοντες στην οποία θα
συζητηθούν τα αποτελέσματα του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ

Ο τοπικός συντονιστής μπορεί να είναι από οποιονδήποτε οργανισμό αλλά θα πρέπει να
λειτουργεί ως σύνδεσμος με όλους τους άλλους τοπικούς φορείς, να ανακαλύπτει
κατάλληλους συνεργάτες –συμμετέχοντες και να εξασφαλίσει τη συμφωνία τους να
λάβουν μέρος στο ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ.
Το πρώτο βήμα για τον τοπικό συντονιστή είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να
εξοικειωθούν με το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ. Θα πρέπει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με τους
τοπικούς εταίρους του προγράμματος, να εξασφαλίζει υποστήριξη για την υλοποίηση του
ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ και να ανακαλύπτει κατάλληλους εκπροσώπους από κάθε συμμετέχοντα
φορέα.
Ο τοπικός συντονιστής θα πρέπει να επικοινωνεί με όλους τους εκπροσώπους πριν
ξεκινήσει το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ προκειμένου:
•
•
•

Να επιβεβαιώσει ότι έχουν κατανοήσει τη διαδικασία του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ καθώς και
τους λόγους για τους οποίους θα εφαρμοστεί
Να εξασφαλίσει τη συμφωνία τους ότι θα συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο και
θα δώσουν απαντήσεις οι οποίες θα αντανακλούν πραγματικά τη γνώση και την
πρακτική τους
Να καθορίσει ένα χρονικό όριο για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου

Μόλις το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ θα έχει ολοκληρωθεί, ο τοπικός συντονιστής θα πρέπει να
οργανώσει μία συνάντηση με όλους τους συμμετέχοντες και άλλους συνεργάτες-κλειδιά
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για να συζητήσουν τα αποτελέσματα του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ και να συμφωνήσουν για το ποια
θα είναι τα επόμενα βήματα.
Φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ προϋποθέτει την εμπλοκή εκπροσώπων από μια γκάμα φορέων-κλειδιά
και οργανισμούς που είτε δουλεύουν για τη νυχτερινή διασκέδαση είτε μπορούν να
επηρεάσουν τομείς που έχουν σχέση με τη νυχτερινή διασκέδαση. Μπορούν να
συμμετέχουν πάνω από 10 φορείς, ενώ η συμμετοχή τουλάχιστον 6 φορέων είναι
υποχρεωτική. Ο ακριβής συνδυασμός φορέων μπορεί να ποικίλει και θα εξαρτάται από τη
δομή κάθε περιοχής. Οι έξι υποχρεωτικοί φορείς που θα συμμετέχουν είναι:
•
•
•
•
•
•

Τοπικές αρχές (συμπεριλαμβανομένων των τοπικών συμβουλίων και της δημοτικής
αρχής)
Υπηρεσίες υγείας
Αστυνομία
Τμήμα επειγόντων περιστατικών
Οι αρχές τοπικών συγκοινωνιών
Φορέας αδειοδότησης χώρων για νυχτερινή διασκέδαση

Μέχρι τέσσερις ακόμη φορείς μπορούν να συμπεριληφθούν και να εκπροσωπηθούν από
άλλους κομβικούς συμμετέχοντες που έχουν άμεση σχέση με τη διαχείριση της νυχτερινής
διασκέδασης και είτε καταπιάνονται με κοινωνικά θέματα και θέματα υγείας σχετικά με τη
νυχτερινή διασκέδαση είτε εργάζονται στη νυχτερινή διασκέδαση. Αυτό περιλαμβάνει
φορείς όπως:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Υπηρεσία ασθενοφόρων
Υπηρεσία νέων
Υπηρεσία που σχετίζεται με ναρκωτικά/αλκοόλ
Υπηρεσίες που καθορίζουν τις συνθήκες εμπορίου
Υπηρεσία προαγωγής υγείας
Υπηρεσία σεξουαλικής υγείας
Πυροσβεστική υπηρεσία
Κοινωνικές υπηρεσίες
Αρχές που σχετίζονται με την εκπαίδευση
Βιομηχανία νυχτερινής διασκέδασης

Είναι σημαντικό οι εκπρόσωποι που έχουν επιλεγεί από κάθε φορέα να είναι κατάλληλοι
για την ολοκλήρωση του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ. Θα πρέπει να έχουν καλή γνώση των πρακτικών
του φορέα τους συμπεριλαμβανομένης και της δικής τους ανάμειξης σε θέματα σχετικά με
τη νυχτερινή διασκέδαση.
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2.2 Ξεκινώντας το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ
Ο τοπικός συντονιστής
Για να ξεκινήσει το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ, ο τοπικός συντονιστή θα πρέπει να επισκεφθεί την
ιστοσελίδα του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ και να ακολουθήσει τα τρία παρακάτω βήματα:
Step 1:
Step 2:
Step 3:

Να κάνει κλικ στην ένδειξη ‘Έναρξη ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ’
Να ρυθμίσει το προφίλ του κάνοντας κλικ στην ένδειξη ‘Έναρξη προφίλ
ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ’
Να εισάγει το όνομά του, τον οργανισμό, τη χώρα και την ηλεκτρονική του
Διεύθυνση (e-mail)

Μόλις ο τοπικός συντονιστής έχει τελειώσει με τα τρία βήματα, θα λάβει ένα όνομα χρήστη
κι έναν κωδικό. Ο τοπικός συντονιστής θα μπορεί στη συνέχεια να συνδεθεί με το
ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ και να ξεκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού για την περιοχή
του.
Για να δημιουργήσει ένα λογαριασμό της περιοχής, ο τοπικός συντονιστής θα χρειαστεί:
•
•
•

Το όνομα της πόλης, κωμόπολης ή περιοχής
Μία σύντομη περιγραφή των γεωγραφικών ορίων αυτής της περιοχής που θα είναι
κατανοητή σε όλους τους συμμετέχοντες (πχ. το κέντρο της πόλης, η περιοχή του
δήμου)
Το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση των εκπροσώπων που έχουν επιλεγεί από
κάθε οργανισμό που συμμετέχει στο ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ

Το Παράρτημα 1 αυτού του οδηγού δείχνει τις πληροφορίες που ο τοπικός συντονιστής
θα πρέπει να έχει συμπληρώσει όταν θα ξεκινάει το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ. Μπορεί να φανεί
χρήσιμο να τυπωθεί η σελίδα αυτή και οι πληροφορίες να συλλεγούν πριν ξεκινήσει η
ηλεκτρονική διαδικασία. Ωστόσο, οι πληροφορίες που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική
φόρμα μπορούν να αποθηκευτούν και να ανασταλούν ανά πάσα στιγμή.

Ο τοπικός συντονιστής επιλέγει τους φορείς που θα συμμετάσχουν στο ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ και
παρέχει το όνομα και την ηλεκτρονική διεύθυνση κάθε εκπροσώπου κάθε φορέα. Όταν
όλες οι πληροφορίες έχουν δοθεί, ένα μοναδικό όνομα χρήστη κι ένα μοναδικός κωδικός
αριθμός θα δημιουργηθούν για κάθε συμμετέχοντα. Αυτό θα σταλεί ηλεκτρονικά σε κάθε
συμμετέχοντα μαζί με το σύνδεσμο που θα τους κατευθύνει να πλοηγηθούν στην
ιστοσελίδα του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Οι εκπρόσωποι
των φορέων θα συνδεθούν ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας το κουτί σύνδεσης των
εκπροσώπων των φορέων στην ιστοσελίδα του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ.
Εάν ο τοπικός συντονιστής είναι ακόμη ένας από τους εκπροσώπους που συμπληρώνουν το
ερωτηματολόγιο, θα πρέπει να συμπεριλάβει τον φορέα και την ηλεκτρονική του
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διεύθυνση στη λίστα των εκπροσώπων και θα λάβει έναν ξεχωριστό κωδικό για τη
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

2.3 Συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο
Προκειμένου να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ οι συμμετέχοντες
πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα μέσω του συνδέσμου που θα βρουν στο e-mail τους
και να εισάγουν το προσωπικό τους όνομα χρήστη και το μοναδικό κωδικό εισόδου στα
αντίστοιχα κουτάκια. Θα οδηγηθούν, έτσι, σε 19 ερωτήσεις που θα έχουν σχέση με τις
αντιλήψεις και τις γνώσεις τους για θέματα νυχτερινής διασκέδασης, τη δουλειά που
κάνουν προκειμένου να δημιουργήσουν ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα νυχτερινής
διασκέδασης και την επικοινωνία και συνεργασία τους με άλλους φορείς.
Οι περισσότερες ερωτήσεις απαντιούνται με ένα τικ στο αντίστοιχο κουτάκι. Οι
συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα μέρη του ερωτηματολογίου. Θα
χρειαστούν περίπου 15 λεπτά για να συμπληρωθεί όλο το ερωτηματολόγιο. Εάν δεν είναι
δυνατό κάποιος συμμετέχων να συμπληρώσει ένα τμήμα του ερωτηματολογίου, μπορεί να
αποθηκεύσει τις απαντήσεις που έχει δώσει μέχρι εκείνη την ώρα και να επιστρέψει να
συμπληρώσει το υπόλοιπο ερωτηματολόγιο κάποια άλλη στιγμή.

2.4 Συγκεντρώνοντας τις απαντήσεις
Ο τοπικός συντονιστής μπορεί να ελέγξει τη διαδικασία συμπλήρωσης των
ερωτηματολογίων των συμμετεχόντων σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Για να το
κάνει αυτό, θα μπει στην ιστοσελίδα στο χώρο του τοπικού συντονιστή και θα
χρησιμοποιήσει τα ονόματα χρήστη των φορέων και τους κωδικούς εισόδου. Θα
εμφανιστεί τότε μια λίστα με τους συμμετέχοντες φορείς και την πρόοδό τους όσον αφορά
τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
Αφού θα έχει περάσει η συμφωνημένη από κοινού προθεσμία για τη συμπλήρωση του
ερωτηματολογίου, ο τοπικός συντονιστής μπορεί να ελέγξει αν όλα τα ερωτηματολόγια
έχουν συμπληρωθεί, να βρει αν κάποια δεν έχουν ολοκληρωθεί και να παρακολουθήσει
τους αντίστοιχους συμμετέχοντες. Εάν κάποιος δε μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει, ο
τοπικός συντονιστής μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση δίνοντας τα νέα στοιχεία του
νέου συμμετέχοντος.
Όταν όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν συμπληρώσει τα ερωτηματολόγια, ένας σύνδεσμος
θα εμφανιστεί που θα ζητάει από την τοπικό συντονιστή να κάνει κλικ για να δει τον
απολογισμό. Ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο, οι απαντήσεις όλων των
ερωτηματολογίων θα συγκεντρωθούν και θα αναλυθούν. Στη συνέχεια θα δημιουργηθεί
μία έκθεση με τα λεπτομερή αποτελέσματα των απαντήσεων. Ο τοπικός συντονιστής
μπορεί να αποθηκεύσει αυτήν την έκθεση σε μορφή pdf .
Η επόμενη ενότητα εξηγεί τη μορφή της έκθεσης και παρέχει πληροφορίες για το πώς
μπορούν να ερμηνευθούν τα αποτελέσματα.
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3. Η έκθεση του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ
Η έκθεση του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ συγκεντρώνει τις απαντήσεις από όλα τα συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια.
Τα αποτελέσματα είναι κατηγοριοποιημένα με βάση τις τέσσερις αρχές που αξιολογούνται
από το ερωτηματολόγιο:
•
•
•
•

Καλή γνώση για θέματα που έχουν σχέση με την τοπική νυχτερινή διασκέδαση
Δέσμευση για τη δημιουργία ασφαλούς και υγιούς νυχτερινής διασκέδασης
Συνεργασία μεταξύ των τοπικών κομβικών φορέων
Πρακτική βασισμένη σε στοιχεία

Ένα σύστημα που μοιάζει με φωτεινό σηματοδότη χρησιμοποιείται για να διαβαθμίσει τις
απαντήσεις των ερωτηματολογίων:
Η πράσινη διαβάθμιση σημαίνει ότι η επίδοση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι
μεγάλη.
Η πορτοκαλί διαβάθμιση σημαίνει ότι υπάρχει σίγουρα πρόοδος στην περιοχή με
αρκετά περιθώρια βελτίωσης.
Η κόκκινη διαβάθμιση σημαίνει ότι η επίδοση στη συγκεκριμένη περιοχή είναι
περιορισμένη. Σε αυτές τις περιοχές θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα για
δράση.
Οι διαβαθμίσεις είναι υπολογισμένες για κάθε ξεχωριστή ερώτηση του ερωτηματολογίου
και στη συνέχεια συνδυάζονται για να δείξουν τη συνολική διαβάθμιση σε κάθε περιοχή.
Η έκθεση του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ παρέχει:
•
•
•

Μία περίληψη των αποτελεσμάτων που δείχνουν τη συνολική διαβάθμιση για
κάθε μία από τις τέσσερις αρχές που αξιολογούνται.
Μία ταξινόμηση που δείχνει την αναλογία των ερωτήσεων που έλαβαν κόκκινη,
πορτοκαλί και πράσινη διαβάθμιση για κάθε μία από τις τέσσερις αρχές.
Μια ολοκληρωμένη ταξινόμηση για τις απαντήσεις των συμμετεχόντων για κάθε
ερώτηση, μαζί με τις διαβαθμίσεις για κάθε ερώτηση σχετικά με τις τέσσερις αρχές.

3.1 Περίληψη των αποτελεσμάτων
Η περίληψη των αποτελεσμάτων δείχνει τη συνολική διαβάθμιση για κάθε μία από τις
τέσσερις κατηγορίες που αξιολογούνται από το ερωτηματολόγιο του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ. Η
συνολική διαβάθμιση έχει υπολογιστεί από τους συνδυασμούς των ατομικών απαντήσεων
για κάθε ερώτηση. Μερικές ερωτήσεις σχετίζονται με μία μόνο από τις τέσσερις αρχές, ενώ
άλλες με περισσότερες από μία. Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με κάθε περιοχή μπορούν να
ανευρεθούν στην ενότητα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων.
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Για κάθε περιοχή, το χρώμα του κουτιού είναι ενδεικτικό της συνολικής διαβάθμισης που
έλαβε η περιοχή και παρέχεται και μία σύντομη περίληψη που εξηγεί το τι σημαίνει η
συγκεκριμένη διαβάθμιση. Για περαιτέρω πληροφορίες για κάθε περιοχή, οι
συμμετέχοντες θα πρέπει να συμβουλευτούν τις διαβαθμίσεις που παρέχονται για τις
ατομικές ερωτήσεις στην έκθεση (Ενότητα με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων).

3.2 Ταξινόμηση των διαβαθμίσεων
Η ενότητα αυτή παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τεσσάρων αρχών. Τέσσερα
διαγράμματα «πίτες» δείχνουν την αναλογία των ερωτήσεων όπου για κάθε περιοχή-κλειδί
υπάρχει το αντίστοιχο χρώμα, δηλαδή κόκκινο, πορτοκαλί και πράσινο. Αυτό επιτρέπει
στους συμμετέχοντες να εντοπίσουν το ποια περιοχή απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή (πχ.
εάν είναι το μεγαλύτερο μέρος του διαγράμματος κόκκινο και το λιγότερο πράσινο). Οι
ατομικές διαβαθμίσεις για κάθε ερώτηση παρέχονται στην ενότητα με τις απαντήσεις των
συμμετεχόντων.

3.3 Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων
Αυτή η ενότητα της έκθεσης παρουσιάζει τις απαντήσεις των συμμετεχόντων που έδωσαν
για κάθε ερώτηση. Παρέχει τις ατομικές διαβαθμίσεις για κάθε ερώτηση και δείχνει σε
ποια από τις τέσσερις αρχές-κλειδιά έχει συνεισφέρει η διαβάθμιση. Οι απαντήσεις των
φορέων και οι διαβαθμίσεις παρουσιάζονται σε πίνακες για κάθε ξεχωριστή ερώτηση. Ένα
παράδειγμα παρουσιάζεται παρακάτω:
Ο πίνακας δείχνει την ερώτηση και τις
πιθανές απαντήσεις. Τα «τικ» δείχνουν ποια
απάντηση έδωσε ο κάθε συμμετέχων.

Ο αριθμός στο πάνω μέρος κάθε πίνακα αντιπροσωπεύει
έναν φορέα. Ο πίνακας στην αρχή της έκθεσης δείχνει ποιος
αριθμός αντιπροσωπεύει ποιον φορέα.

Ερώτηση3: Υπάρχει νομοθετικός έλεγχος για τις ώρες που επιτρέπεται η νυχτερινή
διασκέδαση στην περιοχή σου;
Φορέας
1
2
3
4
5
6
Ναι




Όχι

Δε γνωρίζω

Γνώση
Δέσμευση
Συνεργασία
Πρακτική

Οι χρωματιστές περιοχές δείχνουν τις διαβαθμίσεις
που ελήφθησαν σε αυτήν την ερώτηση στις
ανάλογες περιοχές που αξιολογούνται από το
ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ.

Σε αυτό το παράδειγμα, η ερώτηση έχει διαβαθμιστεί
πράσινη στον τομέα της Πρακτικής. Η ερώτηση αυτή δεν
συνεισέφερε στις περιοχές της Γνώσης, Δέσμευσης και
Συνεργασίας.

Το κομμάτι αυτό της έκθεσης αποσκοπεί στο να εντοπίσει τα συγκεκριμένα σημεία στα
οποία μία περιοχή μπορεί να ενδυναμώσει τις μεθόδους της προκειμένου να δημιουργήσει
ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης. Το επόμενο κεφάλαιο παρέχει
μία δομή για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων που προέκυψαν για κάθε ερώτηση.
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4. Ερμηνεύοντας τα αποτελέσματα
Το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα και κατά συνέπεια ο τοπικός
συντονιστής και οι εκπρόσωποι των φορέων πρέπει να δουλέψουν από κοινού και να
συζητήσουν και ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα έτσι ώστε να εντοπίσουν περιοχές για τις
οποίες πρέπει να αναλάβουν δράση. Προτείνουμε αυτό να γίνει αφού συγκληθεί μία
συνάντηση με όλους τους εταίρους που συμμετέχουν στο ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ και συμπλήρωσαν
τα ερωτηματολόγια, αλλά και με τη συμμετοχή ανθρώπων που έχουν καίριους ρόλους στη
διαχείριση και τις πρακτικές της νυχτερινής διασκέδασης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο τοπικός συντονιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή
την ενότητα του οδηγού χρήσης για να «οδηγήσει» τους εταίρους του προγράμματος να
δουν τα αποτελέσματα και να τα ερμηνεύσουν. Στις επόμενες σελίδες παρατίθενται μίαμία οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μαζί με μια σύντομη περίληψη που εξηγεί το γιατί
η ερώτηση είναι σημαντική, καθώς και τα πιθανά θέματα που θα μπορούσαν να
συζητηθούν στη συνάντηση.
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Ερώτηση 1
Υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των στεκιών νυχτερινής διασκέδασης της
περιοχής που αξιολογούνται από το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ;
Η συγκέντρωση πληροφοριών για τα στέκια της νυχτερινής διασκέδασης είναι σημαντική
προκειμένου να κατανοήσουμε το μέγεθος και το χαρακτήρα ενός περιβάλλοντος νυχτερινής
διασκέδασης. Στοιχεία που αφορούν τον αριθμό, τον τύπο και την τοποθεσία στεκιών που
προσφέρουν αλκοόλ μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες στη δουλειά που γίνεται για τη
διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της νομοθεσίας
για την αστυνόμευση περιοχών, την εφαρμογή πρόληψης και τη δέσμευση ατόμων που
διαχειρίζονται χώρους και προσωπικό. Μία ιδεατή περίπτωση θα ήταν αυτή όπου μία περιοχή θα
μπορούσε να έχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής πληροφοριών για όλα τα στέκια
νυχτερινής διασκέδασης (π.χ. πόσα στέκια πουλάνε αλκοόλ) μέσα στα όρια της συγκεκριμένης
περιοχής. Αυτό το σύστημα θα επέτρεπε να καταγραφούν και να ελεγχθούν οι αλλαγές στον αριθμό,
τον τύπο και την πυκνότητα των στεκιών που προσφέρουν αλκοόλ, κάτι που μπορεί να είναι
σημαντικό για την αποτροπή ατυχημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Όπου ένα τέτοια σύστημα
δεν υπάρχει ή δεν είναι εύκολα προσβάσιμο, τότε οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν καλή
γνώση του μεγέθους του ευρύτερου περιβάλλοντος νυχτερινής διασκέδασης.
Πυκνότητα μαγαζιών που προσφέρουν αλκοόλ
Η πυκνότητα των μπαρ, των νυχτερινών κλαμπ και άλλων στεκιών που προσφέρουν αλκοόλ είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τα επίπεδα ατυχημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ. Αύξηση στην
πυκνότητα των στεκιών που παρέχουν αλκοόλ έχουν συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα χρήσης
αλκοόλ, καθώς και με υψηλότερα επίπεδα βίας, αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, σωματικών
βλαβών πεζών ακόμα και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων και κακομεταχείρισης
παιδιών.1,2 Ο έλεγχος του αριθμού των μαγαζιών που πουλάνε αλκοόλ μέσα στα όρια μιας
περιοχής είναι μια σημαντική στρατηγική πρόληψης.
Η ερώτηση αυτή μετράει τη γνώση για τη νυχτερινή διασκέδαση μιας περιοχής η οποία βασίζεται
στα στοιχεία που μπορεί να παρέχουν τα στέκια νυχτερινής διασκέδασης αλλά και στις γνώσεις που
έχουν οι εταίροι του προγράμματος. Η συζήτηση μπορεί να επιβεβαιώσει αν τα στοιχεία των
νυχτερινών στεκιών είναι διαθέσιμα και να κατοχυρώσει το ότι οι εταίροι το γνωρίζουν. Έχουν οι
εταίροι του προγράμματος καλή γνώση του μεγέθους και του χαρακτήρα της νυχτερινής
διασκέδασης και αν όχι, πώς μπορεί να αυξηθεί αυτή η γνώση; Εάν υπάρχουν λίγα στοιχεία για τα
στέκια νυχτερινής διασκέδασης, τότε η συζήτηση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο πώς θα
μπορούσαν να βρεθούν περισσότερα στοιχεία. Μία δυνατότητα θα ήταν με τη βοήθεια ενός χάρτη
να βρεθούν ο αριθμός, η τοποθεσία και ο τύπος των καταστημάτων που πουλάνε αλκοόλ και να
δοθεί προτεραιότητα στην εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού συστήματος που συλλέγει πληροφορίες.
Η συζήτηση θα μπορούσε, επίσης, να επικεντρωθεί στο πώς τα στοιχεία για τα στέκια της
νυχτερινής διασκέδασης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης.
Κόκκινο πλαίσιο: Η γνώση θα
μπορούσε να εμπλουτιστεί με
τη συλλογή στοιχείων για τον
αριθμό, τον τύπο και την
τοποθεσία των στεκιών
νυχτερινής διασκέδασης και/ή
να μοιραστεί με τους
εταίρους του προγράμματος.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η γνώση
θα μπορούσε να ενισχυθεί
με την εγκατάσταση ενός
συστήματος ανταλλαγής
πληροφοριών για τα στέκια
νυχτερινής διασκέδασης.

Πράσινο πλαίσιο: Η γνώση
σε αυτήν την περιοχή
εμφανίζεται ικανοποιητική.
Όσοι εταίροι του
προγράμματος δεν κατέχουν
αυτήν τη γνώση θα
μπορούσαν να την
αποκτήσουν και να
ενημερώσουν την εργασίας
τους.
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Ερώτηση 2
Τα στέκια νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή σου χρειάζονται άδεια για
να πουλάνε αλκοόλ;
Τα συστήματα χορήγησης αδειών παρέχουν στις αρχές ένα μηχανισμό ελέγχου πώλησης
αλκοόλ. Το πώς οι αρχές χειρίζονται ένα τέτοιο θέμα ποικίλλει, αλλά σε γενικές γραμμές
μπορούν να ρυθμίσουν το ποιος επιτρέπεται να πουλάει αλκοόλ, σε ποιους μπορεί να το
πουλάει, πού και πότε μπορεί να πωλείται, καθώς και άλλες προϋποθέσεις που σχετίζονται
με την πώλησή του. Στις παμπ, τα μπαρ και τα νυχτερινά κλαμπ, οι άδειες πώλησης αλκοόλ
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επηρεάσουν παράγοντες όπως το φυσικό περιβάλλον,
η τακτική που ακολουθεί το προσωπικό και τους τύπους διακέδασης που επιτρέπονται. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση που η λειτουργία του στεκιού υπακούει σε κάποια άδεια, θα
μπορούσαν να τεθεί όριο στο πόσα άτομα επιτρέπεται να βρίσκονται στο στέκι ταυτόχρονα,
να υπάρχει απαίτηση το στέκι να προσλάβει προσωπικό ασφαλείας ή να παρέχει
εκπαίδευση στο προσωπικό του μπαρ και να επιτρέπεται να ακούγεται ζωντανή μουσική σε
συγκεκριμένες περιστάσεις. Η προϋπόθεση οι πωλητές αλκοόλ να έχουν κι αυτοί άδεια,
παρέχει έναν επιπλέον μηχανισμό για τις αρχές που τις βοηθάει να ασχοληθούν με αυτούς
που δεν υπακούν στους νόμους ή που αλλάζουν, καταργούν ή ακυρώνουν την άδειά τους.
Η ερώτηση αυτή συνεισφέρει στην περιοχή γνώσης του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ. Η διαβάθμιση
βασίζεται στο αν υπάρχει ή δεν υπάρχει μία κοινή αντίληψη ανάμεσα στους
συνεργαζόμενους φορείς του προγράμματος για την παρουσία ενός συστήματος αδειών,
ασχέτως από το αν υπάρχει ή όχι ένα σύστημα αδειών. Κατά τη διαδικασία συζήτησης
αυτής της ερώτησης, η κατάσταση για το αν ένα σύστημα αδειών είναι σε εφαρμογή
μπορεί να αποσαφηνιστεί και όλες οι παρανοήσεις να λυθούν. Η συζήτηση θα μπορούσε,
επίσης, να επικεντρωθεί στη διαβεβαίωση ότι όλοι οι εταίροι του προγράμματος
γνωρίζουν το πώς δουλεύει ένα σύστημα αδειών και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να
ενισχύσει την ανάπτυξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος νυχτερινής
διασκέδασης.

Κόκκινο πλαίσιο: Η
γνώση θα μπορούσε να
εμπλουτιστεί με το να
ενημερωθούν όλοι οι
εταίροι του
προγράμματος για την
κατάσταση που επικρατεί
τοπικά όσον αφορά την
αδειοδότηση για χρήση
αλκοόλ.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
γνώση θα μπορούσε να
ενισχυθεί με το να
επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι
εταίροι του
προγράμματος
γνωρίζουν και
κατανοούν τις τοπικές
συνθήκες που έχουν
σχέση με την
αδειοδότηση για χρήση
αλκοόλ.

Πράσινο πλαίσιο: Η
γνώση σε αυτήν την
περιοχή εμφανίζεται
ικανοποιητική. Όσοι
εταίροι δεν κατέχουν
αυτήν τη γνώση θα
μπορούσαν να την
αποκτήσουν και να
ενημερώσουν και
άλλους συναδέλφους
τους.
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Ερώτηση 3
Υπάρχει νομοθετικός έλεγχος για τις ώρες λειτουργίας των στεκιών
νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή σου;
Έλεγχοι στις ώρες πώλησης αλκοόλ
Μια ευρεία γκάμα μελετών έχει εξετάσει την επίδραση που έχουν οι αλλαγές στις επιτρεπόμενες
ώρες σερβιρίσματος αλκοόλ (π.χ. τις φορές ή τις μέρες που το αλκοόλ μπορεί να πουληθεί) στα
ατυχήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ. Γενικά, έχουν δείξει ότι αύξηση των ωρών κατά τις
οποίες μπορεί να πωληθεί αλκοόλ σχετίζονται με αύξηση ατυχημάτων που σχετίζονται με το
αλκοόλ, περιλαμβανομένων και περιστατικών βίας, τραυματισμών και οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ. Αυξημένες ώρες λειτουργίας των καταστημάτων που διαθέτουν αλκοόλ, μπορούν να
αυξήσουν τα καθήκοντα της αστυνομίας και άλλων τοπικών υπηρεσιών που ασχολούνται με τη
διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης.1,3 Μια πρόσφατη έρευνα στην Αυστραλία κατέληξε στο
ότι οι περιορισμοί στις ώρες λειτουργίας στις παμπ σε μία περιοχή συνέβαλε σημαντικά στη
μείωση περιστατικών βίας που καταγράφονταν από την αστυνομία4.
Η νομοθεσία που ρυθμίζει τις ώρες κατά τις οποίες τα καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης
μπορούν να είναι ανοιχτά και να πουλάνε αλκοόλ παρέχει έναν μηχανισμό στις αρχές με τον οποίο
μπορούν να ελέγξουν την πρόσβαση στο αλκοόλ και την απομάκρυνση από τις περιοχές νυχτερινής
διασκέδασης. Οι κυβερνήσεις έχουν χρησιμοποιήσει συνήθως περιορισμούς στις επιτρεπόμενες
ώρες λειτουργίας των καταστημάτων και τις ώρες που επιτρέπεται να σερβίρεται αλκοόλ για να
περιορίσουν την πρόσβαση στο αλκοόλ και να μειώσουν τα ατυχήματα που σχετίζονται με την
κατανάλωσή του. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια τάση για πιο χαλαρή νομοθεσία που
επιτρέπει να πωλείται αλκοόλ για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Αυτό γίνεται παρά το γεγονός
ότι οι μεγαλύτεροι περιορισμοί μπορούν να βοηθήσουν να προληφθούν τα ατυχήματα. Είναι
σημαντικό ότι κατά τις περιόδους που οι πωλήσεις του αλκοόλ επιτρέπονται αυτό μπορεί να έχει
σημαντική επιρροή στα ατυχήματα που συνδέονται με διάφορους τρόπους με το αλκοόλ.
Αυτή η ερώτηση χρησιμοποιείται για να ταξινομήσει την πρακτική. Η συμφωνία ανάμεσα στους
εταίρους του προγράμματος ότι θα πρέπει να υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για τις ώρες
λειτουργίας λαμβάνει μια πιο θετική διαβάθμιση. Η συζήτηση για τις απαντήσεις στη συγκεκριμένη
ερώτηση μπορεί να επικεντρωθεί στην κατάσταση ελέγχου των ωρών λειτουργίας των
καταστημάτων νυχτερινής διασκέδασης και στο κατά πόσο οι εταίροι του προγράμματος γνωρίζουν
το καθεστώς αυτό και το συμμερίζονται. Εάν η νομοθεσία για τις ώρες λειτουργίας υφίσταται αλλά
οι εταίροι δεν το γνωρίζουν, θα δοθεί μια χαμηλότερη διαβάθμιση. Εντούτοις, αυτό εύκολα μπορεί
να διορθωθεί με το να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τη νομοθεσία που ισχύει στην περιοχή.

Κόκκινο πλαίσιο: Η πρακτική
θα μπορούσε να βελτιωθεί με
το να εφαρμοστεί έλεγχος στις
ώρες λειτουργίας.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
πρακτική θα μπορούσε να
ενισχυθεί με το να
επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι
εταίροι του προγράμματος
γνωρίζουν το καθεστώς και
τις επιπτώσεις της
νομοθεσίας.

Πράσινο πλαίσιο: Η πρακτική
σε αυτήν την περιοχή
εμφανίζεται ικανοποιητική.
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Ερώτηση 4
4 (α) Τα καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης προσλαμβάνουν επόπτες
που ελέγχουν την είσοδο (πορτιέρηδες) ή προσωπικό ασφαλείας;
4 (β) Εάν ναι, εργάζονται οι επόπτες εισόδου ή το προσωπικό ασφαλείας
στη νυχτερινή διασκέδαση σύμφωνα με τους κανονισμούς;
4 (γ) Οι επόπτες εισόδου ή το προσωπικό ασφαλείας πρέπει να λάβουν
κάποια ειδική εκπαίδευση (π.χ. νομοθεσία για το αλκοόλ, διαχείριση
συγκρούσεων);
Τα καταστήματα νυχτερινής διασκέδασης συχνά προσλαμβάνουν επόπτες εισόδου και
προσωπικό ασφαλείας για να ελέγχουν την πρόσβαση στο κατάστημα και να
αντιμετωπίζουν κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Σε μερικές χώρες η πρόσληψη
ανάλογου προσωπικού είναι υποχρεωτική. Οι επόπτες εισόδου και το προσωπικό
ασφαλείας μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη ατυχημάτων που
συμβαίνουν στη νυχτερινή διασκέδαση, ωστόσο μπορούν να συμβάλλουν και στην αύξηση
των ατυχημάτων, για παράδειγμα εάν συμπεριφέρονται επιθετικά ή ασχολούνται με
παράνομες δραστηριότητες όπως η διακίνηση ναρκωτικών. Το να ρυθμίζονται οι επόπτες
εισόδου σύμφωνα με τους κανονισμούς, αυτό μπορεί να επιτρέψει στους εταίρους του
προγράμματος να διαχειριστούν ανθρώπους που δουλεύουν σε αυτό το ρόλο. Το να
αποτελεί προϋπόθεση τέτοιου είδους προσωπικό να λαμβάνει εκπαίδευση για θέματα
όπως η διαχείριση συγκρούσεων, η χρήση ουσιών, οι πρώτες βοήθειες, η νομοθεσία και η
αποτελεσματική επικοινωνία, μπορεί να βοηθήσει στο να ανταποκρίνονται στο ρόλο τους
πιο αποτελεσματικά. 5
«Ασφαλέστερα μπαρ»
Το μοντέλο ξεκίνησε στον Καναδά. Τα ασφαλέστερα μπαρ σκοπεύουν να μειώσουν την
επιθετικότητα στα στέκια που προσφέρεται αλκοόλ μέσα από μία εκτίμηση ρίσκου και
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού, περιλαμβανομένων και των
εποπτών εισόδου. Η εκπαίδευση αναπτύσσει δεξιότητες του προσωπικού στο να
αναγνωρίζουν εγκαίρως πιθανή επιθετικότητα, να παρεμβαίνουν προκειμένου να την
αποτρέψουν (περιλαμβάνονται δεξιότητες επίλυσης συγκρούσεων, διαχείρισης θυμού
και γνώσεις της γλώσσας του σώματος) και τους παρέχει και γνώσεις νομικών θεμάτων
που σχετίζονται με τη διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών. Η αξιολόγηση έδειξε
μείωση της σωματικής επιθετικότητας των θαμώνων των μπαρ εκεί όπου υπήρχε
ανάλογη εκπαίδευση του προσωπικού. Εντούτοις, τα αποτελέσματα του προγράμματος
μετριάστηκαν από τις συχνές αλλαγές στο προσωπικό.5
Η ερώτηση 4α χρησιμοποιείται για να βαθμολογήσει τη γνώση που βασίζεται στη συνέπεια
των απαντήσεων των εταίρων του προγράμματος. Οι ερωτήσεις 4β και 4γ
χρησιμοποιούνται για να βαθμολογήσουν την πρακτική με τη χρήση των ρυθμίσεων και της
εκπαίδευσης (μέσα από μια θετική σκοπιά) και που βασίζονται στις απαντήσεις των
συμμετεχόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν εφαρμόζονται ρυθμίσεις ή εκπαίδευση, αλλά οι
περισσότεροι εταίροι του προγράμματος δεν το γνωρίζουν, θα δοθεί μια χαμηλότερη
βαθμολογία. Αυτό μπορεί να διορθωθεί εύκολα με το να ενισχυθεί η γνώση των εταίρων
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του προγράμματος. Εκτός από το να αποσαφηνιστεί η παρουσία και η διατήρηση των
εποπτών εισόδου, η συζήτηση γύρω από αυτές τις ερωτήσεις θα μπορούσε να
επικεντρωθεί στη δυνατότητα ενίσχυσης του ρόλου των εποπτών εισόδου προκειμένουν να
ενισχυθεί με τη σειρά της και η ασφάλεια στη νυχτερινή διασκέδαση.

Κόκκινο πλαίσιο: Η
γνώση θα μπορούσε να
βελτιωθεί με το να
ενημερωθούν όλοι οι
εταίροι του
προγράμματος για τη
χρήση εποπτών
εισόδου. Η πρακτική
θα μπορούσε να
ενισχυθεί με το να
εφαρμοστεί ένα
σύστημα ρύθμισης και
εκπαίδευσης εποπτών
εισόδου.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
γνώση/πρακτική θα
μπορούσε να
ενισχυθεί με το να
επιβεβαιωθεί ότι όλοι
οι εταίροι του
προγράμματος
γνωρίζουν το ρόλο, τη
τις ρυθμίσεις και την
εκπαίδευση των
εποπτών εισόδου.

Πράσινο πλαίσιο: Η
γνώση/πρακτική σε
αυτές τις περιοχές
είναι ικανοποιητική.
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Ερώτηση 5
Υπάρχει νυχτερινή δημόσια συγκοινωνία έως αργά (π.χ. λεωφορεία, τραμ και τρένα) για
να χρησιμοποιήσουν όσοι έχουν διασκεδάσει σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης στην
περιοχή σου;
Η διαθεσιμότητα ασφαλούς νυχτερινής συγκοινωνίας είναι σημαντική γιατί διευκολύνει τους
ανθρώπους να επιστρέψουν με ασφάλεια σπίτι τους μετά από μία νυχτερινή έξοδο. Η έλλειψη
δημόσιας συγκοινωνίας και η επιστροφή στο σπίτι με άλλα μέσα από τις περιοχές νυχτερινής
διασκέδασης, ειδικά αν έχει προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ, μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα
όπως η οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών και αλκοόλ, τραυματισμοί από μποτιλιαρίσματα,
βιαιοπραγίες ή και μη προμελετημένα ατυχήματα. Ανεπαρκής δημόσια συγκοινωνία μπορεί επίσης
να προκαλέσει αναστάτωση σε όσους θέλουν να επιστρέψουν σπίτι τους, ενώ ο ανταγωνισμός για
το ποιος θα προλάβει να χρησιμοποιήσει τη συγκοινωνία μπορεί και πάλι να οδηγήσει σε
τσακωμούς και βία. Η επιθετικότητα, μπορεί, επίσης, να απευθυνθεί προς τους οδηγούς και το
προσωπικό που εργάζεται στις συγκοινωνίες. Κάποιες επιλογές για τη βελτίωση της νυχτερινής
συγκοινωνίας μπορεί να είναι η λειτουργία λεωφορείων, τραμ ή τρένων για όσο πιο αργά γίνεται
κατά τη διάρκεια περιόδων που υπάρχει αυξημένη νυχτερινή διασκέδαση, ειδικές διαδρομές που
θα γίνονται αργά τη νύχτα βασισμένες στις ανάγκες που υπάρχουν και η εξασφάλιση μέτρων
ασφαλείας στα σημεία συγκοινωνίας, όπως οι πιάτσες των ταξί. Είναι σημαντικό τα ταξί να
ελέγχονται από έναν σωστό φορέα που θα εξασφαλίζει ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται με
ασφάλεια.
Το ρίσκο που υπάρχει για όσους διασκεδάζουν σε στέκια νυχτερινής διασκέδασης και
σχετίζεται με τις συγκοινωνίες
Μια έρευνα σε όσους διασκεδάζουν το βράδυ που έγινε σε εννέα ευρωπαϊκές πόλεις κατέληξε
στο ότι τα ιδιωτικά οχήματα ήταν ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετακίνησης που
χρησιμοποιούσαν οι νέοι άνθρωποι των μεσογειακών χωρών για να βγουν να διασκεδάσουν το
βράδυ και να επιστρέψουν μετά σπίτι. Αυτοί από τις μη μεσογειακές χώρες ήταν πιο πιθανό να
χρησιμοποιήσουν δημόσια συγκοινωνία, όπως λεωφορεία, τρένα και ταξί. Το 1/3 των
συμμετεχόντων τον προηγούμενο μήνα είχε μπει σε όχημα στο οποίο ο οδηγός ήταν κάτω από
την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών και περίπου 1 στους 5 είχε οδηγήσει υπό την επήρεια
ουσιών. Το 4% ανέφερε ότι είχε εμπλακεί σε αυτοκινητιστικό ατύχημα που οφειλόταν στη χρήση
αλκοόλ ή ναρκωτικών τον προηγούμενο χρόνο.6,7
Κάνοντας μια ανασκόπηση αυτής της ερώτησης, η συζήτηση θα μπορούσε να διευκρινίσει τους
διαφορετικούς πιθανούς τύπους νυχτερινής συγκοινωνίας που μπορεί να είναι διαθέσιμοι στην
κάθε περιοχή και να εκτιμήσει τις αντιλήψεις των εταίρων του προγράμματος για την επάρκεια και
την ασφάλεια της νυχτερινής συγκοινωνίας. Θα μπορούσαν ακόμα να συζητηθούν οποιεσδήποτε
πιθανές επιλογές για τη βελτίωση τόσο της ασφάλειας όσο και της διαθεσιμότητας της νυχτερινής
συγκοινωνίας.
Κόκκινο πλαίσιο: Η
πρακτική θα μπορούσε να
βελτιωθεί με το να
ελεγχθούν όλες οι επιλογές
και οι δυνατότητες παροχής
και βελτίωσης νυχτερινής
συγκοινωνίας.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
πρακτική θα μπορούσε να
ενισχυθεί με το
επανεξεταστεί η διάθεση
νυχτερινής συγκοινωνίας
και να υπάρξει
περισσότερη ενημέρωση
για τις υπάρχουσες
υπηρεσίες καθώς και το
πώς αυτές θα μπορούσαν
να βελτιωθούν.

Πράσινο πλαίσιο: Η
πρακτική σε αυτήν την
περιοχή φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 6
Κατά πόσο αποτελούν πρόβλημα τα παρακάτω ζητήματα στη νυχτερινή
διασκέδαση της πόλης σου;
Τα ζητήματα που εξετάζονται σε αυτή την ερώτηση είναι συνηθισμένα προβλήματα που σχετίζονται
με περιοχές έντονης νυχτερινής διασκέδασης. Υψηλά επίπεδα χρήσης αλκοόλ μπορούν να γίνονται
σε μπαρ και νυχτερινά κλαμπ και όλα αυτά τα στέκια και η ευρύτερη περιοχή στην οποία
βρίσκονται μπορεί επίσης να αποτελεί μέρος στο οποίο γίνεται χρήση αλκοόλ, αλλά και ατυχήματα
που περιλαμβάνουν βιαιοπραγίες, σεξουαλική κακοποίηση, μη προμελετημένα ατυχήματα,
οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκλήματα. Πολλά από τα προβλήματα που απαριθμούνται
σε αυτήν την ερώτηση δεν οφείλονται αποκλειστικά στη νυχτερινή διασκέδαση, αλλά τα συναντά
κανείς και στην ευρύτερη κοινότητα. Η ερώτηση αυτή εκτιμά τις γνώσεις των εταίρων του
προγράμματος για τη φύση και την έκταση του προβλήματος στην κάθε περιοχή. Το να υπάρχει μια
κοινή αντίληψη για τη φύση και την έκταση του προβλήματος είναι σημαντικό προκειμένου να
καθοριστούν το τι είδους παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν.
Μερικά ευρήματα από έρευνες για τη νυχτερινή ζωή στην Ευρώπη
• Μια έρευνα σε άτομα που επιλέγουν τη νυχτερινή διασκέδαση σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες
κατέληξε στο ότι το 70% είχε μεθύσει τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.8
• Έρευνες στην Αγγλία9 και τη Γερμανία10 έχουν δείξει ότι η «προετοιμασία» (δηλαδή η
κατανάλωση αλκοόλ από στέκια που δεν κατέχουν άδεια πριν τα άτομα πάνε στις παμπ και
τα μπαρ) είναι συνηθισμένο ανάμεσα στους νέους.
• Στην Αγγλία και την Ουαλία, ένα στα πέντε περιστατικά βίας γίνονται μέσα ή γύρω από
παμπ, μπαρ και νυχτερινά κλαμπ.11
• Μία βελγική έρευνα βρήκε ότι το 44% των ανθρώπων που πηγαίνουν σε κλαμπ, ή χορευτικές
εκδηλώσεις είχαν χρησιμοποιήσει ναρκωτικά τον τελευταίο χρόνο, πιο συχνά κάνναβη την
οποία μετά ακολουθούσε έκσταση και κοκαΐνη. 12
• Στην Αγγλία το 63% των οδηγών και το 80% των πεζών που σκοτώθηκαν στο δρόμο τη νύχτα
των Σαββατοκύριακων, είχαν πιει αλκοόλ.13
Αξιολογώντας τις απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να
εξετάσουμε. Πρώτον, υπάρχουν κάποια προβλήματα στη νυχτερινή διασκέδαση στην περιοχή σου
για τα οποία κάποιοι ή όλοι οι εταίροι του προγράμματος γνωρίζουν κάτι; Δεύτερον, πόσο
συμφωνούν οι απαντήσεις διαφορετικών εταίρων στην ίδια ερώτηση; Η βελτίωση της γνώσης για
όλα αυτά τα ζητήματα μπορεί να επιτευχθεί με την αύξηση ή συλλογή πληροφοριών οι οποίες θα
είναι διαθέσιμες στους τοπικούς εταίρους. Στη συνάντηση του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ, η συζήτηση γύρω
από αυτή την ερώτηση μπορεί να προσφέρει την ευκαιρία στους εταίρους του προγράμματος να
μοιραστούν τις γνώσεις και την εμπειρία τους για διάφορα ζητήματα και να καλύψουν σημαντικά
κενά που υπάρχουν σε αυτές.
Κόκκινο πλαίσιο: Η γνώση θα
μπορούσε να βελτιωθεί με το
να εφαρμοστούν μέθοδοι
συλλογής και ανταλλαγής
πληροφοριών πάνω σε
συγκεκριμένα ζητήματα που
αφορούν τη νυχτερινή
διασκέδαση.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
γνώση θα μπορούσε να
ενισχυθεί με το να
επιβεβαιωθεί ότι γίνεται
ανταλλαγή διαθέσιμων
γνώσεων και πληροφοριών
για συγκεκριμένα ζητήματα
που αφορούν τη νυχτερινή
διασκέδαση.

Πράσινο πλαίσιο: Η γνώση
σε αυτήν την περιοχή
φαίνεται ικανοποιητική.
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Ερώτηση 7
Υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις που να εφαρμόζονται για να
αντιμετωπιστούν τα παρακάτω ζητήματα που σχετίζονται με τη νυχτερινή
διασκέδαση;
Μία ευρεία γκάμα παρεμβάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστούν τα
ζητήματα που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση και καλύπτονται σε αυτή την
ερώτηση. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να ποικίλουν, από αυτές που μπορούν να
εφαρμοστούν άμεσα σε περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης όπως η υλοποίηση κάποιας
δράσης, η προαγωγή της υγείας και η εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για άτομα
που εργάζονται στη νυχτερινή διασκέδαση, μέχρι παρεμβάσεις στην κοινότητα.
Συγκεκριμένα, στα σχολεία, στις υπηρεσίες υγείας και άλλους χώρους προκειμένου να γίνει
ενημέρωση για κάποιο θέμα για να το προλάβουν ή να εργαστούν με άτομα που
σχετίζονται με αυτό ώστε να το αποτρέψουν ή να το μειώσουν. Μία ισχυρή προσέγγιση για
τη δημιουργία ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος νυχτερινής διασκέδασης είναι
αναμενόμενο να αποφέρει μία σειρά μέτρων τα οποία θα αντιμετωπίσουν θέματα σχετικά
με τη νυχτερινή διασκέδαση της περιοχής.
Η ερώτηση αυτή βαθμολογεί τη γνώση των εταίρων του προγράμματος που σχετίζεται με
τη δουλειά που γίνεται σε μία περιοχή για να αντιμετωπιστούν τα θέματα νυχτερινής
διασκέδασης. Φυσικά, όλα τα θέματα της λίστας δε θα αφορούν όλες τις περιοχές και
μερικές φορές οι παρεμβάσεις δε θα ισχύουν για το λόγο αυτό, ότι δεν χρειάζονται σε όλες
τις περιοχές. Μπορείς να συγκρίνεις τις απαντήσεις αυτής της ερώτησης με αυτές της
ερώτησης 6 για να δεις αν τα θέματα αυτά που αποτελούν πρόβλημα αντιμετωπίζονται
κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο.
Άλλα θέματα για να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση για τις απαντήσεις σε αυτή την
ερώτηση περιλαμβάνουν το αν όλοι οι εταίροι του προγράμματος γνωρίζουν τα
διαφορετικά μέτρα που εφαρμόζονται στη νυχτερινή διασκέδαση. Η συζήτηση αποτελεί
μία καλή ευκαιρία για τους συμμετέχοντες για να ανακαλύψουν διαφορετικά μέτρα που
εφαρμόζονται για συγκεκριμένα θέματα νυχτερινής διασκέδασης και να δουν εάν
υπάρχουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη συνεργασία.

Κόκκινο πλαίσιο: Η γνώση
θα μπορούσε να βελτιωθεί
με το να αποσαφηνιστεί
στους εταίρους του
προγράμματος το αν η
δουλειά είναι ή δεν είναι σε
καλό δρόμο για να
αντιμετωπιστούν
συγκεκριμένα ζητήματα
νυχτερινής διασκέδασης.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
γνώση θα μπορούσε να
ενισχυθεί με το να
επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι
εταίροι του προγράμματος
γνωρίζουν τη δουλειά που
γίνεται και είναι σε εξέλιξη
για να αντιμετωπιστούν
διαφορετικά ζητήματα που
αφορούν τη νυχτερινή
διασκέδαση.

Πράσινο πλαίσιο: Η γνώση
σε αυτήν την περιοχή
φαίνεται ικανοποιητική.
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Ερώτηση 8
Είναι ο φορέας σου άμεσα εμπλεκόμενος στην πρόληψη ή μείωση
ατυχημάτων που σχετίζονται με τα παρακάτω ζητήματα νυχτερινής
διασκέδασης;
Είναι σημαντικό ότι οι φορείς δεσμεύονται στην πρόληψη ή μείωση ατυχημάτων που
σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση. Η ερώτηση αυτή αποσκοπεί στο να αναγνωριστεί
αν μία γκάμα συγκεκριμένων θεμάτων νυχτερινής διασκέδασης λαμβάνονται υπόψη και
αντιμετωπίζονται από τους εταίρους του προγράμματος της περιοχής σου. Οι τύποι
ενεργειών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση θεμάτων νυχτερινής διασκέδασης σε
διάφορα περιβάλλοντα, από τη συλλογή στοιχείων έως την εφαρμογή μιας δράσης, μπορεί
να ποικίλουν. Η εστίαση σε συγκεκριμένα μέτρα για τα ατυχήματα και τα προβλήματα στη
νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να προσδιορίσει το πόσα διαφορετικά θέματα υπάρχουν και
το αν υπάρχει προοπτική για περαιτέρω δράση και ομαδική δουλειά. Είναι φανερό ότι σε
κάποιες περιπτώσεις, η δράση που αναλαμβάνεται για ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να
μην εφαρμόζεται σε μια περιοχή, γιατί εκεί δεν υφίσταται το θέμα αυτό. Εξίσου, δε θα
έπρεπε να περιμένει κανείς ότι όλοι οι εταίροι του προγράμματος θα εργαστούν για όλα τα
θέματα
καθώς και ότι κάποια θέματα είναι πιο πιθανό να χρειάζονται περισσότερη
δουλειά από πολλούς φορείς από κάποια άλλα. Για παράδειγμα, κάποιοι φορείς των
εταίρων μπορεί να εργάζονται για να αντιμετωπίσουν την υπερκατανάλωση αλκοόλ ή τη
βία ενώ μόνο ένας ή δύο μπορεί να ασχολούνται με το πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα των
απορριμμάτων και ο θόρυβος.
Όταν θα γίνει συζήτηση για τις απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση, θέματα για να
μελετηθούν είναι το αν υπάρχουν ζητήματα νυχτερινής διασκέδασης με τα οποία δεν έχει
ασχοληθεί κανένας φορέας και συγκεκριμένα αν κάποιο από αυτά τα ζητήματα έχουν
αναγνωριστεί ως προβλήματα στην ερώτηση 6. Με τον ίδιο τρόπο, να μελετηθεί το αν
υπάρχουν άλλα αναγνωρισμένα προβλήματα που δεν έχουν ληφθεί υπόψη από εταίρους
του προγράμματος οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν κεντρικό ρόλο στην επίλυσή τους.
Μπορεί, επίσης, να υπάρχουν κάποιοι φορείς που δουλεύουν πάνω σε κάποιο
συγκεκριμένο θέμα χωρίς να γνωρίζουν ότι η ίδια δουλειά γίνεται και κάπου αλλού. Η
συζήτηση παρέχει μια καλή ευκαιρία στους εταίρους του προγράμματος για να
ανακαλύψουν το τι δουλειά γίνεται από διαφορετικούς φορείς, να αναγνωρίσουν τα κενά
της δουλειάς τους και να ανακαλύψουν πιθανές δράσεις για ενίσχυση του συντονισμού και
της ομαδικής δουλειάς.
Κόκκινο πλαίσιο: Η
δέσμευση στη συγκεκριμένη
περιοχή θα μπορούσε να
βελτιωθεί με το να
επιβεβαιωθεί ότι
τουλάχιστον ένας εταίρος
του προγράμματος
λαμβάνει υπόψη του το
συγκεκριμένο θέμα
νυχτερινής διασκέδασης στη
δουλειά τους.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
δέσμευση στη
συγκεκριμένη περιοχή θα
μπορούσε να ενισχυθεί με
το να συνεργαστούν
σχετικοί φορείς που
συμμετέχουν στο
πρόγραμμα για να
αντιμετωπίσουν κομβικά
θέματα νυχτερινής
διασκέδασης.

Πράσινο πλαίσιο: Η
δέσμευση σε αυτήν την
περιοχή φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 9
Ποια από αυτές τις δραστηριότητες ο φορέας σου εφαρμόζει ή συνεισφέρει
στην εφαρμογή τους αναφορικά με ζητήματα νυχτερινής διασκέδασης;
Η ανάπτυξη ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος νυχτερινής διασκέδασης
περιλαμβάνει μία γκάμα ενεργειών. Αυτές μπορεί να είναι: α) ανάπτυξη πολιτικής για τη
διαχείριση της νυχτερινής ζωής, β) συλλογή στοιχείων και διεξαγωγή έρευνας για θέματα
νυχτερινής διασκέδασης για να αναγνωριστούν τα θέματα αυτά και να βρεθούν οι στόχοι
των παρεμβάσεων για την επίλυσή τους, γ)εφαρμογή νομοθεσίας σε μπαρ και νυχτερινά
κλαμπ, όπως αυτό: Ο νόμος που σχετίζεται με το όριο ηλικίας στην πώληση αλκοόλ, δ)
προαγωγή υγείας σε θαμώνες νυχτερινής διασκέδασης, ε) εφαρμογή προληπτικών
παρεμβάσεων σε περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης, στ) διεξαγωγή αξιολογήσεων στα
περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης για να βρεθεί αν οι ενέργειες που εφαρμόζονται
έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και ζ) παροχή συμβουλευτικής υγείας και θεραπεία για
όσους αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα που σχετίζεται με τη νυχτερινή διασκέδαση. Δε θα
εμπλακούν όλοι οι φορείς με όλες αυτές τις ενέργειες, αλλά είναι προτιμότερο ότι
τουλάχιστον κάποιοι φορείς θα ασχοληθούν με κάθε ενέργεια. Φυσικά, ενώ κάποιες
ενέργειες, όπως η ανάπτυξη πολιτικής για τη νυχτερινή διασκέδαση, θα έπρεπε να αφορά
μια γκάμα διαφορετικών εταίρων του προγράμματος, κάποιες άλλες όπως η προσφορά
ειδικής θεραπείας ή η εφαρμογή της νομοθεσίας, θα πρέπει να απασχολήσουν
συγκεκριμένους φορείς.
Η ερώτηση αυτή συνεισφέρει σε δύο περιοχές του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ: τη δέσμευση και την
πρακτική. Θέματα που χρειάζονται εξέταση κατά τη συζήτηση είναι το αν υπάρχουν
ενέργειες που δεν εφαρμόζονται από κανέναν φορέα στην περιοχή σου. Μπορεί να
υπάρχει κάποια περιοχή στην οποία χρειάζεται συμπληρωματική δουλειά. Επίσης, εάν
υπάρχουν και άλλοι φορείς που αναφέρουν ότι εμπλέκονται στην ίδια δραστηριότητα,
γνωρίζουν τι κάνουν οι άλλοι συνεργάτες τους σε άλλους φορείς και συνεργάζονται γι’
αυτό; Οι συζητήσεις θα πρέπει να αποτελούν μια καλή βάση για να γίνει κατανοητό το
ποιοι εταίροι του προγράμματος ασχολούνται με ποιες δραστηριότητες, να υπάρχει
περισσότερη ενημέρωση για τη διαφορετική δουλειά που γίνεται από τους τοπικούς
εταίρους και να βρεθεί αν υπάρχει προοπτική για καλύτερο συντονισμό μεταξύ των
εταίρων.

Κόκκινο πλαίσιο: Η
δέσμευση/πρακτική θα
μπορούσε να βελτιωθεί με
το να επιβεβαιωθεί ότι η
ενέργεια λαμβάνεται υπόψη
από τουλάχιστον έναν φορέα
που συμμετέχει στο
πρόγραμμα.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
δέσμευση/πρακτική θα
μπορούσε να ενισχυθεί με το να
συνεργαστούν σχετικοί φορείς
που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα για να εφαρμόσουν
την ενέργεια.

Πράσινο πλαίσιο:
Η
δέσμευση/πρακτι
κή σε αυτήν την
περιοχή φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 10
Πόσο συχνά επικοινωνείς με τους παρακάτω φορείς σχετικά με θέματα που αφορούν τη
νυχτερινή διασκέδαση; (π.χ. μέσω συναντήσεων, τηλεφωνικής επικοινωνίας,
ηλεκτρονικής επικοινωνίας)
Η καλή επικοινωνία μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι μεγάλης
σημασίας για την αποτελεσματική ομαδική δουλειά. Οι εταίροι του προγράμματος θα
πρέπει να γνωρίζουν τα τρέχοντα θέματα που σχετίζονται με τα περιβάλλοντα νυχτερινής
διασκέδασης, τι προβλήματα υπάρχουν, τι δουλειά γίνεται για να είναι η νυχτερινή
διασκέδαση ασφαλής και υγιής και τι είδους ενέργειες πρόληψης γίνονται στην περιοχή. Η
επικοινωνία θα πρέπει να υπάρχει για να διαβεβαιωθεί ότι οι ενέργειες που γίνονται από
διάφορους εταίρους του προγράμματος είναι συντονισμένες. Το ιδανικό θα ήταν οι εταίροι
να επικοινωνούν μεταξύ τους τακτικά, αν και σίγουρα θα υπάρξει η ανάγκη κάποιοι εταίροι
να επικοινωνούν πιο τακτικά από άλλους.
Για κάθε φορέα, η βαθμολογία που θα πάρει σε αυτή την ερώτηση θα εξαρτηθεί από τον
αριθμό των εταίρων του προγράμματος που θα αναφέρουν ότι επικοινώνησαν μαζί του. Η
συζήτηση γύρω από τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης μπορεί να επικεντρωθεί γύρω
από διάφορα θέματα. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιοι φορείς που δεν εμπλέκονται σε
δουλειά που έχει σχέση με τη νυχτερινή διασκέδαση και κανένας εταίρος του
προγράμματος δεν επικοινωνεί τακτικά για θέματα νυχτερινής διασκέδασης; Επίσης,
υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στους διάφορους φορείς για τη συχνότητα της επικοινωνίας;
Είναι πιθανό να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα σε εταίρους που δεν εμπλέκονται στο
ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ και ο εκπρόσωπος να μην το γνωρίζει. Η διερεύνηση των διαφορετικών
επιπέδων επικοινωνίας μεταξύ των εταίρων είναι ένας καλός τρόπος για να βρεθεί το ποιος
μιλάει με ποιον, πού υπάρχει έλλειψη επικοινωνίας και πώς θα μπορούσε η επικοινωνία να
ενισχυθεί ανάμεσα στους εταίρους του προγράμματος. Η επικοινωνία δε χρειάζεται να έχει
τη μορφή χρονοβόρων τετ-α-τετ συναντήσεων, αλλά μπορεί να γίνεται και μέσω
ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, σεμιναρίων,
ανακοινώσεων και άλλων μεθόδων. Η διαδικτυακή δουλειά μπορεί να είναι ένας καλός
τρόπος που επιτρέπει στους διάφορους συμμετέχοντες να γνωριστούν καλύτερα και τους
επιτρέπει, επίσης, να βρουν τρόπους να βοηθήσει ο ένας τον άλλον.

Κόκκινο πλαίσιο: Η
συνεργασία θα μπορούσε
να βελτιωθεί με το να
υπάρχει ενημέρωση για το
ρόλο του κάθε φορέα στη
νυχτερινή διασκέδαση και
στην καθιέρωση ενός
μηχανισμού επικοινωνίας
μεταξύ των εταίρων του
προγράμματος.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
συνεργασία θα μπορούσε να
ενισχυθεί με την καθιέρωση
μηχανισμών για πιο τακτική
επικοινωνία μεταξύ ενός φορέα
και άλλων βασικών εταίρων του
προγράμματος.

Πράσινο πλαίσιο:
Η συνεργασία για
το συγκεκριμένο
φορέα φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 11
Πόσο συχνά λαμβάνεις στοιχεία ή πληροφορίες από τους παρακάτω φορείς
προκειμένου να ενημερώνεις τη δουλειά σου για τη νυχτερινή διασκέδαση;
Πολλοί φορείς συλλέγουν στοιχεία ή πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμα στη δουλειά τους
για τη νυχτερινή διασκέδαση. Παραδείγματα χρήσιμων πληροφοριών μπορούν να περιλαμβάνουν
στοιχεία για συμπεριφορές υψηλού ρίσκου, προβλήματα υγείας που σχετίζονται με τη νυχτερινή
διασκέδαση, βία και εγκλήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια περιόδων έντονης νυχτερινής
διασκέδασης και τα αποτελέσματα που προκύπτουν από ενέργειες που έχουν εφαρμοστεί. Τα
στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν γνώση σχετική με τα προβλήματα
που υπάρχουν στις περιοχές νυχτερινής διασκέδασης, τα άτομα και τις περιοχές που πλήττονται
περισσότερο, τα είδη των παρεμβάσεων που χρειάζονται και τις επιδράσεις που έχουν οι
παρεμβάσεις αυτές.
Χρησιμοποιώντας στοιχεία από το Τμήμα επειγόντων περιστατικών που μπορούν να
βοηθήσουν στην πρόληψη της βίας
Τα Τμήματα επειγόντων περιστατικών συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν ανθρώπους που έχουν
τραυματιστεί σε βιαιοπραγίες κατά τη διάρκεια νυχτερινής διασκέδασης και μπορούν να
συλλέξουν μια γκάμα δεδομένων από τις εμπειρίες των ατόμων αυτών για να προωθήσουν τη
δουλειά στην πρόληψη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η συλλογή και ανταλλαγή στοιχείων που
προέρχονται από τμήματα επειγόντων περιστατικών προωθείται ευρέως. Τα στοιχεία αυτά
μπορεί να περιλαμβάνουν την τοποθεσία και την ώρα μιας επίθεσης, το όπλο που
χρησιμοποιήθηκε, το εάν τα θύματα είχαν πιει και πού ήπιαν το τελευταίο τους ποτό. Τα
στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται από την αστυνομία, τις τοπικές αρχές και άλλους συνεργάτες
για να βρεθούν στέκια που προσφέρεται αλκοόλ και δρόμοι για τα οποία μπορεί να απαιτείται
μεγαλύτερη δράση από την πλευρά της αστυνομίας και για τα οποία χρειάζεται η εφαρμογή
παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα το να χρησιμοποιούνται ασφαλέστερα γυάλινα σκεύη για
να προλαμβάνονται τραυματισμοί από γυαλί. Οι μελέτες έχουν συνδέσει τη χρήση των στοιχείων
από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών από φορείς που κάνουν δουλειά πρόληψης με τη
μείωση των βιαιοπραγιών. 14,15
Εξετάζοντας τα αποτελέσματα αυτής της ερώτησης, θα πρέπει να διερευνηθεί το αν υπάρχουν
φορείς που δεν ανταλλάσσουν στοιχεία ή αν υπάρχουν φορείς που ανταλλάσσουν στοιχεία με
ορισμένους μόνο φορείς αποκλείοντας κάποιους άλλους. Οι συζητήσεις θα μπορούσαν να
επικεντρωθούν: στους τύπους στοιχείων που οι διάφοροι φορείς συλλέγουν, στο πώς οι διάφορες
πηγές δεδομένων θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες στους συμμετέχοντες, στο πώς θα
μπορούσαν οι φορείς να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία άλλων φορέων, στο τι εμπόδια μπορεί να
υπάρξουν στην ανταλλαγή στοιχείων και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και στο τι κενά
υπάρχουν στη συλλογή στοιχείων και πώς θα μπορούσαν να συμπληρωθούν.
Κόκκινο πλαίσιο: Η
συνεργασία θα μπορούσε να
βελτιωθεί με το να υπάρχει
ενημέρωση για τον τύπο
πληροφοριών που μπορεί να
έχει ο συγκεκριμένος εταίρος
του προγράμματος σχετικά με
τη νυχτερινή διασκέδαση και
στο κατά πόσο εφάρμοσε
μηχανισμούς ανταλλαγής
αυτών των πληροφοριών για
να ενημερώσει τη διαχείριση
της νυχτερινής διασκέδασης.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η συνεργασία
θα μπορούσε να ενισχυθεί με την
καθιέρωση μηχανισμών για πιο
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών
ανάμεσα στους φορείς και σε
άλλους κεντρικούς εταίρους του
προγράμματος.

Πράσινο πλαίσιο:
Η συνεργασία για
το συγκεκριμένο
φορέα φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 12
Έχουν διεξαχθεί μελέτες ή έρευνες για τη νυχτερινή διασκέδαση στην περιοχή σου για να
βρεθούν τα επίπεδα χρήσης ουσιών, τα ατυχήματα σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης ή
οι αντιλήψεις του κόσμου;
Η τοπική έρευνα για τη νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να βοηθήσει να αναγνωριστούν
συμπεριφορές και προβλήματα που δε γίνεται να μετρηθούν μέσω μιας απλής συλλογής
πληροφοριών και μπορεί να συμβάλλει στο να ανακαλυφθούν οι αιτίες, οι συνέπειες και οι
παράγοντες κινδύνου για διάφορα ατυχήματα. Η έρευνα, επίσης, μπορεί να διερευνήσει τις
αντιλήψεις διαφορετικών ανθρώπων – κλειδιά για προβλήματα της νυχτερινής διασκέδασης και τι
μέτρα χρειάζονται για την παροχή ασφαλούς και υγιούς νυχτερινής διασκέδασης. Τα ευρήματα
ερευνών και μελετών μπορούν να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τα
θέματα νυχτερινής διασκέδασης της περιοχής τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
ενημερωθεί η πολιτική και η πρακτική που χρησιμοποιείται.
Μελετώντας συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ σε άτομα που
επιλέγουν τη νυχτερινή διασκέδαση
Διάφορες μελέτες για συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ έχουν
διεξαχθεί σε περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης της Ευρώπης. Στο Λίβερπουλ, Ηνωμένο
Βασίλειο, μία έρευνα ρώτησε 380 νέους που επισκέπτονται μπαρ για τη χρήση αλκοόλ και για
την εμπειρία τους σε σχέση με ατυχήματα κατά τη διάρκεια μιας νύχτας στην πόλη. Οι
συμμετέχοντες ανέφεραν ότι κατανάλωσαν κατά μέσο όρο 162g. αλκοόλ κατά την διάρκεια μιας
νύχτας, με τους άντρες να πίνουν περισσότερο από τις γυναίκες. Πάνω από τους μισούς είπαν
ότι συνήθως πίνουν πριν την έξοδό τους (καταναλώνουν αλκοόλ στο σπίτι τους ή σε σπίτι φίλων
τους πριν από την έξοδο) και ένας στους δέκα ανέφερε ότι είχε εμπλακεί σε βιαιοπραγία κατά τη
διάρκεια νυχτερινής διασκέδασης κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών. Μία
παρόμοια έρευνα διεξήχθη στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας. Στην έρευνα αυτή η μέση
κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια μιας νύχτας ήταν 133g, με περίπου τους μισούς
συμμετέχοντες να αναφέρουν ότι πίνουν πριν την έξοδό τους. Και στις δύο έρευνες, η
κατανάλωση αλκοόλ πριν την έξοδο συσχετιζόταν με την εμπλοκή σε καυγάδες. 9,10
Οι ερωτήσεις αυτές μετράνε τη γνώση που βασίζονται είτε σε μελέτες είτε σε έρευνες που έχουν
διεξαχθεί και αξιολογούν το αν οι διάφοροι εταίροι του προγράμματος γνωρίζουν τις έρευνες αυτές.
Οι συζητήσεις γύρω από αυτές τις ερωτήσεις μπορούν να επικεντρωθούν στο να βρεθεί τι έρευνες
έχουν γίνει σε κάθε περιοχή και να επιβεβαιωθεί ότι όλοι οι εταίροι έχουν ενημερωθεί για τα
αποτελέσματα αυτών των ερευνών. Για παράδειγμα, είναι πιθανό ότι κάποιοι εταίροι θα γνωρίζουν
για κάποιες έρευνες τις οποίες δε θα γνωρίζουν κάποιοι άλλοι. Η συζήτηση μπορεί να βοηθήσει στο
να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων γύρω από τις έρευνες μεταξύ των εταίρων, να βρεθεί το πώς τα
συμπεράσματα των ερευνών μπορούν να διαδοθούν μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα, καθώς και το πώς τα κενά στις έρευνες μπορούν να καλυφθούν.
Κόκκινο πλαίσιο: Η γνώση θα
μπορούσε να βελτιωθεί με το
να διερευνηθούν οι
δυνατότητες για διεξαγωγή
έρευνας και διάχυσης των
αποτελεσμάτων.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η γνώση θα
μπορούσε να ενισχυθεί με το να
επανεξεταστεί η διαδικασία
διεξαγωγής ερευνών και να
εφαρμοστεί ένας μηχανισμός
διάχυσης των αποτελεσμάτων σε
όλους τους εταίρους του
προγράμματος.

Πράσινο πλαίσιο: Η
γνώση σε αυτήν
την περιοχή
φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 13
Σε ποιες από αυτές τις πηγές πληροφοριών μπορείς να έχεις πρόσβαση για
πληροφορίες σχετικές με τα προβλήματα νυχτερινής διασκέδασης της
περιοχής σου;
Αυτές οι ερωτήσεις προσθέτουν στοιχεία στις απαντήσεις της ερώτησης 10 με το να
καταπιάνονται με συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες και τη διαθεσιμότητά τους σε τοπικό
επίπεδο. Οι τύποι των πληροφοριών με τις οποίες καταπιάνονται οι ερωτήσεις μπορούν να
βοηθήσουν τους εταίρους του προγράμματος να βρουν και να επιληφθούν προβλημάτων
που σχετίζονται με την υγεία ή με άλλα θέματα σχετικά με τη νυχτερινή διασκέδαση. Η
διαθεσιμότητα και η ανάλυση αυτών των πηγών πληροφοριών μπορούν: να ενισχύσουν την
ανάπτυξη πολιτικής, να συμβάλλουν στο να βρεθούν τι είδους παρεμβάσεις μπορεί να
χρειάζεται να γίνουν και πού, να βοηθήσουν στον καθορισμό των πηγών και να επιτρέψουν
στους εταίρους να παρακολουθούν τις αλλαγές σε προβλήματα που σχετίζονται με τη
νυχτερινή διασκέδαση μέσα στην πάροδο του χρόνου καθώς και να μετράνε την επίδραση
των ενεργειών πρόληψης. Το ιδανικό θα ήταν οι τύποι των πληροφοριών που
περιλαμβάνονται σε αυτές τις ερωτήσεις να μπορούσαν να συλλέγονται σε τοπικό επίπεδο
και να είναι εύκολα προσβάσιμες στους εταίρους του προγράμματος. Εντούτοις, σε πολλές
περιπτώσεις, πληροφορίες που αναφέρονται σε τοπικό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμες ή
εύκολα προσβάσιμες, κάτι που μπορεί να παρεμποδίσει τη γνώση και τη δράση σε τοπικό
επίπεδο.
Οι ερωτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τη γνώση και την πρακτική.
Υπάρχουν διάφορα θέματα που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη κατά τον απολογισμό
των απαντήσεων των εταίρων του προγράμματος. Εάν κάποιοι εταίροι λένε ότι οι
πληροφορίες σε τοπικό επίπεδο είναι διαθέσιμες και κάποιοι άλλοι λένε πως όχι ή ότι δε
γνωρίζουν, τότε η συζήτηση θα μπορούσε να βοηθήσει στο να διευκρινιστεί στους εταίρους
του προγράμματος το ποιες τελικά πληροφορίες είναι διαθέσιμες και πώς μπορούν να τις
αποκτήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν. Εάν είναι καθαρό ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμες
πληροφορίες, τότε οι εταίροι θα μπορούσαν να διερευνήσουν το ποια θα ήταν τα
πλεονεκτήματα εάν είχαν πληροφορίες και αν υπάρχει προοπτική για βελτίωση της
διαδικασίας συλλογής πληροφοριών και ανταλλαγής τους σε μία συγκεκριμένη περιοχή.
Κόκκινο πλαίσιο: Η
γνώση/πρακτική θα
μπορούσε να βελτιωθεί με
την ανάπτυξη τοπικών
συστημάτων συλλογής
πληροφοριών, τη μεγαλύτερη
ενημέρωση για την ανάγκη
ύπαρξης στοιχείων που θα
ενισχύσουν τη δουλειά που
σχετίζεται με τη νυχτερινή
διασκέδαση και την καλύτερη
προσβασιμότητα των τοπικών
εταίρων του προγράμματος
στις πληροφορίες.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
γνώση/πρακτική θα μπορούσε
να ενισχυθεί με το να
επανεξεταστεί η διαδικασία
συλλογής πληροφοριών και
προσβασιμότητας σε αυτές, να
γίνει ενημέρωση για το ποιες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες και
να βρεθούν και αντιμετωπιστούν
τα εμπόδια στην πρόσβαση
πληροφοριών.

Πράσινο πλαίσιο: Η
γνώση/πρακτική
σε αυτήν την
περιοχή φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 14
Πόσο συχνά σχεδιάζεις και υλοποιείς παρεμβάσεις με τους παρακάτω φορείς σχετικά με
θέματα νυχτερινής διασκέδασης;
Η συνεργασία ανάμεσα σε πολλούς φορείς στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή παρεμβάσεων στη
νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να αποτελεί μια αποτελεσματική προσέγγιση στη διαχείριση της
νυχτερινής διασκέδασης. Μία σημαντική διάσταση είναι οι εταίροι του προγράμματος να έχουν
εμπλοκή στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Μία προσέγγιση που προκύπτει από
συνεργασία μπορεί να δώσει μια καλύτερη προοπτική στις παρεμβάσεις και να επιτρέψει στους
εταίρους να ανταλλάξουν πληροφορίες προκειμένου να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Μπορεί ακόμα να βοηθήσει να επιβεβαιωθεί ότι η προσπάθεια που γίνεται δεν πάει χαμένη κι ότι η
δουλειά κάθε εταίρου δεν ακυρώνει τη δουλειά κάποιου άλλου και ότι όλοι οι εταίροι του
προγράμματος εργάζονται για να πετύχουν τους ίδιους στόχους.
Το πρόγραμμα STAD
Το πρόγραμμα STAD (η Στοκχόλμη Προλαμβάνει Προβλήματα Αλκοόλ και Ναρκωτικών) στη
Σουηδία σκοπεύει στο να κάνει πρόληψη για τα ατυχήματα που συμβαίνουν στην Στοκχόλμη και
σχετίζονται με το αλκοόλ με κέντρο τα στέκια που έχουν άδειες. Με τη συνεργασία εκπροσώπων
από την αστυνομία, τη διοίκηση της πολιτείας, τις υπηρεσίες υγείας, το συμβούλιο της πόλης και
τη βιομηχανία νυχτερινής διασκέδασης, έχει εφαρμοστεί μια γκάμα συντονισμένων
παρεμβάσεων στη νυχτερινή διασκέδαση. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν την ενημέρωση
για τη δράση αυτή, την εκπαίδευση για υπεύθυνες υπηρεσίες σε σχέση με τα οινοπνευματώδη
ποτά και τη βελτίωση στην εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με την παροχή αδειών από
τις αρχές και την αστυνομία και βασίζονται στην ανταλλαγή πληροφοριών. Η εφαρμογή του
σχεδίου δράσης έχει σχετιστεί με μειώσεις στη βία και μειώσεις ανεύθυνων συμπεριφορών
υπηρεσιών που σχετίζονται με το αλκοόλ (δες επίσης την ερώτηση 19).16,17
Η ερώτηση αυτή αξιολογεί κάθε φορέα στον τομέα της συνεργασίας και η αξιολόγηση βασίζεται στο
πόσοι εταίροι του προγράμματος ανέφεραν ότι συνεργάστηκαν με το συγκεκριμένο φορέα. Η
συζήτηση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο να βρεθεί το ποιοι φορείς δουλεύουν ήδη μαζί και
ποιοι δεν εμπλέκονται κατά την παρούσα περίοδο με τη νυχτερινή διασκέδαση. Παρ’ όλο που
κάποιοι φορείς δεν θεωρούν ότι συνεργάζονται στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή παρεμβάσεων,
μπορεί να διαθέτουν πληροφορίες, εξειδίκευση ή δεξιότητες που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν
σε τέτοιου είδους δουλειά. Για παράδειγμα, η υπηρεσία υγείας μπορεί να γνωρίζει προβλήματα
που έχουν σχέση με το αλκοόλ ή τη χρήση ναρκωτικών μιας και περιθάλπουν άτομα που έχουν
αντιμετωπίσει προβλήματα από τέτοιες ουσίες. Η συνεργασία με άλλους εταίρους του
προγράμματος, όπως η αστυνομία, οι αρχές που ευθύνονται για τις συγκοινωνίες και την παροχή
αδειών, μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης.
Κόκκινο πλαίσιο: Η
συνεργασία θα μπορούσε να
βελτιωθεί με την ανάπτυξη
της γνώσης για τις
δυνατότητες των εταίρων του
προγράμματος να
υποστηρίξουν τις
παρεμβάσεις που σχετίζονται
με τη νυχτερινή διασκέδαση
και την ενσωμάτωσή τους
στις διαδικασίες σχεδιασμού.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η συνεργασία
θα μπορούσε να ενισχυθεί με το
να αυξηθεί η εμπλοκή των
εταίρων του προγράμματος στη
διαδικασία σχεδιασμού
παρεμβάσεων για τη νυχτερινή
διασκέδαση.

Πράσινο πλαίσιο:
Η συνεργασία σε
αυτήν την περιοχή
φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 15

Υπάρχει μία γραπτή στρατηγική ή σχέδιο που να προέρχεται από τη συνεργασία πολλών
φορέων για την προώθηση της ασφαλούς και υγιούς νυχτερινής διασκέδασης στην
περιοχή σου;

Όπου έχουν εφαρμοστεί στρατηγικές διαχείρισης της νυχτερινής διασκέδασης, αυτές συχνά έχουν
εμπλέξει την ανάπτυξη τοπικών στρατηγικών ή σχεδίων κι έχουν συμπεριλάβει μία γκάμα
συνεργαζόμενων φορέων. Αναπτύσσοντας μία στρατηγική που προέρχεται από τη συνεργασία
πολλών φορέων για τη διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης μπορεί να βοηθήσει στον καλύτερο
συντονισμό δουλειάς της συγκεκριμένης περιοχής. Η στρατηγική θα πρέπει να βρίσκει σύμφωνους
όλους τους εταίρους του προγράμματος και θα πρέπει να έχουν καλά διευκρινιστεί ο σκοπός, οι
στόχοι και οι επιδιώξεις της δουλειάς των φορέων και να παρέχεται μία ξεκάθαρη δομή για να
επιτευχθούν όλα αυτά. Στρατηγικές σχεδιασμένες από πολλούς φορείς μπορούν να επιτρέψουν να
μοιραστούν οι προτεραιότητες και οι στόχοι και όλοι οι φορείς που συμμετέχουν θα πρέπει να
έχουν μία ξεκάθαρη γνώση για την ιδιαίτερη συνεισφορά του κάθε φορέα στην ασφαλή και υγιή
νυχτερινή διασκέδαση.
Η ερώτηση αυτή χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει ταυτόχρονα τη συνεργασία και τη δέσμευση.
Εάν δεν υπάρχει στρατηγική σχεδιασμένη από πολλούς φορείς, η συζήτηση θα μπορούσε να
Η στρατηγική για τη νυχτερινή διασκέδαση στο Γουίραλ
Στο Γουίραλ, Ηνωμένο Βασίλειο, μία στρατηγική στην οποία εμπλέκονταν πολλοί φορείς για τη
διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης εφαρμόστηκε την περίοδο 2004-2008. Η στρατηγική
έθετε μία γκάμα προτεραιοτήτων που περιελάμβαναν: ισχυρή ομαδική δουλειά, προώθηση μίας
θετικής οικονομίας χρόνου στη νύχτα, δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος νυχτερινής
διασκέδασης, αυξημένη ενημέρωση για ατυχήματα που συνδέονται με τη νυχτερινή διασκέδαση
και μείωση τέτοιων ατυχημάτων. Σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς, η στρατηγική
περιελάμβανε κατάλληλες ενέργειες που χρειαζόταν να εφαρμοστούν και επέλεγε κατάλληλους
φορείς που θα ήταν υπεύθυνοι για την εφαρμογή τους. Μία σειρά στόχων είχαν, επίσης, τεθεί,
συμπεριλαμβάνοντας κι ένα ποσοστό της τάξης του 15% μείωσης της βίας που συνδεόταν με το
αλκοόλ στο τοπικό τμήμα επειγόντων περιστατικών.15 Η ανάλυση των δεδομένων του τμήματος
επειγόντων βρήκε ότι αυτός ο στόχος είχε επιτευχθεί.
επικεντρωθεί στο αν υπάρχει προοπτική για την ανάπτυξη μιας τέτοιας στρατηγικής και αν οι
εταίροι του προγράμματος συμφωνούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν βοηθητικό για την ομαδική εργασία
και το συντονισμό ενεργειών που σχετίζονται με την πρόληψη στη νυχτερινή διασκέδαση. Εάν
υπάρχει ήδη κάποια στρατηγική ή σχέδιο που εφαρμόζεται στην περιοχή σου, μπορείς να τσεκάρεις
ότι όλοι οι εταίροι του προγράμματος είναι ενήμεροι γι’ αυτό και, αν είναι σχετικό, μπορείς να βρεις
εταίρους που δεν εμπλέκονται την παρούσα περίοδο σε κάτι ανάλογο και να συζητήσετε το πώς θα
μπορούσαν να εμπλακούν. Είναι σημαντικό να υπάρχει συντονιστής για να αναλάβει την αρχηγία
αυτής της διαδικασίας στην εδραίωση της δουλειάς που προκύπτει από τη συνεργασία πολλών
φορέων.
Κόκκινο πλαίσιο: Η συνεργασία
και η δέσμευση θα μπορούσαν
να βελτιωθούν με την
εφαρμογή μιας στρατηγικής ή
ενός σχεδίου για τη διαχείριση
της νυχτερινής διασκέδασης ή
με την ενσωμάτωση της
δουλειάς για τη νυχτερινή
διασκέδαση σε στρατηγικές
που προκύπτουν από τη
συνεργασία πολλών φορέων.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η συνεργασία
και η δέσμευση θα μπορούσαν να
ενισχυθούν με το να επιβεβαιωθεί
ότι όλοι οι εταίροι του
προγράμματος είναι ενήμεροι για
τις στρατηγικές που εφαρμόζονται
και έχουν προκύψει από τη
συνεργασία πολλών φορέων και με
το να εμπλακούν κι εκείνοι οι
φορείς που δεν είναι την παρούσα
περίοδο κομμάτι αυτών των
στρατηγικών.

Πράσινο πλαίσιο: Η
συνεργασία και η
δέσμευση σε αυτήν
την περιοχή
φαίνονται
ικανοποιητικές.
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Ερώτηση 16
16 (α) Έχει δημιουργηθεί μία ομάδα από πολλούς φορείς για να συντονίσει τη δουλειά
που σχετίζεται με τη νυχτερινή διασκέδαση στην πόλη σου;
16 (β) Εάν ναι, ποιοι φορείς συμμετέχουν και πόσο συχνά γίνονται συναντήσεις;
16 (γ) Πόσο συχνά συναντιούνται τα μέλη αυτής της ομάδας;
Η αποτελεσματική δουλειά που προκύπτει από τη συνεργασία πολλών φορέων προϋποθέτει καλό
συντονισμό και συχνή επικοινωνία ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς. Σε περιοχές όπου η
ομαδική αυτή δουλειά πηγαίνει καλά, αυτό έχει επιτευχθεί με την καθιέρωση τακτικών
συναντήσεων της ομάδας πολλών φορέων. Συχνές συναντήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν ότι όλοι
οι εταίροι του προγράμματος συνεχίζουν να ασχολούνται αδιάκοπα με θέματα τοπικής νυχτερινής
διασκέδασης, εμπλέκονται στο σχεδιασμό στρατηγικών και παρεμβάσεων σχετικών με τη νυχτερινή
διασκέδαση και είναι ενήμεροι για τις ευθύνες τους στην ομαδική δουλειά φορέων. Οι συναντήσεις
μπορούν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για να βρεθούν λύσεις στα εμπόδια που υπάρχουν κατά την
εφαρμογή μέτρων για τη νυχτερινή διασκέδαση, να αναθεωρηθούν οι επιδράσεις των ενεργειών
πρόληψης, να επιβεβαιωθεί ότι οι στόχοι των στρατηγικών που έχουν σχεδιαστεί από ομάδα
φορέων επιτυγχάνονται και να διευκολυνθεί η τακτική επικοινωνία μεταξύ των βασικών
συμμετεχόντων φορέων.
Το πρόγραμμα PAKKA στη Φινλανδία
Το πρόγραμμα PAKKA στην Jyväskylä της Φινλανδίας ήταν ένα πολυσύνθετο κοινοτικό
πρόγραμμα που στόχευε στο να αλλάξει το κοινωνικό πλαίσιο όσον αφορούσε την αγορά και
κατανάλωση αλκοόλ. Ένα σημαντικό βήμα του σχεδίου δράσης ήταν η ανάπτυξη τοπικής
συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων. Αυτό επιτεύχθηκε με την εγκαθίδρυση μιας
καθοδηγητικής ομάδας και τοπικών ομάδων εργασίας, περιλαμβανομένων και των αρχών που
σχετίζονται με τις άδειες, την αστυνομία, όσους εργάζονταν για την πρόληψη, τη βιομηχανία
αλκοόλ, τις δημοτικές αρχές, ακαδημαϊκούς και τα ΜΜΕ. Διοργανώνονταν τακτικές συναντήσεις
(4 φορές το χρόνο) και οργανώνονταν σεμινάρια για να εξασφαλιστεί ένας τόπος συζήτησης και
συνεργασίας μεταξύ των αρχών και των προμηθευτών αλκοόλ. Ο συνδυασμός στρατηγικών που
εφαρμόστηκε από την ομάδα αυτή σχετίστηκε με θετικές αλλαγές στην πρακτική των
προμηθευτών.18
Η ερώτηση αυτή αξιολογεί τη δέσμευση και την πρακτική που βασίζονται στην ερώτηση 16α. Οι
ερωτήσεις 16β και 16γ παρέχουν πλαίσιο για συζήτηση. Κάνοντας επισκόπηση σε αυτήν την
ερώτηση υπάρχουν διάφορα θέματα που θα μπορούσαν να συζητηθούν. Εάν δεν υπάρχει κάποια
ομάδα φορέων θα μπορούσε η συζήτηση να επικεντρωθεί στο αν θα ήταν χρήσιμο να εγκαθιδρυθεί
μία. Εάν υπάρχει ήδη μία τέτοια ομάδα, τα αποτελέσματα του ΝυχτοΣΚΟΠΙΟΥ μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να ελεγχθεί το αν όλοι οι εταίροι του προγράμματος γνωρίζουν την ομάδα
αυτή, εάν όλοι οι φορείς έχουν εμπλοκή στην παρούσα φάση και αν όλοι οι εταίροι
παρακολουθούν τη συνάντηση επαρκώς.
Κόκκινο πλαίσιο: Η συνεργασία
και η δέσμευση σε αυτήν την
περιοχή θα μπορούσαν να
βελτιωθούν με την
εγκαθίδρυση μιας ομάδας
πολλών φορέων που θα
συντονίζει τις ενέργειες που
απαιτούνται για τη διαχείριση
της νυχτερινής διασκέδασης.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η συνεργασία
και η δέσμευση σε αυτήν την
περιοχή θα μπορούσαν να
ενισχυθούν με το να επανεξεταστεί
η συμμετοχή ομάδων πολλών
φορέων και να εμπλακούν όλοι οι
βασικοί εταίροι του προγράμματος
σε τακτικές συναντήσεις.

Πράσινο πλαίσιο: Η
συνεργασία και η
δέσμευση σε αυτήν
την περιοχή
φαίνονται
ικανοποιητικές.
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Ερώτηση 17
Ο φορέας σου διαθέτει κάποια γραπτή στρατηγική ή σχέδιο για να
προωθήσει την ασφαλή και υγιή νυχτερινή διασκέδαση στην περιοχή σου;
Είτε υπάρχει είτε όχι μία στρατηγική σχεδιασμένη από ομάδα φορέων για την διαχείριση
της νυχτερινής διασκέδασης στην περιοχή σου, είναι σημαντικό όφελος οι βασικοί εταίροι
του προγράμματος να έχουν τη δική τους γραπτή στρατηγική ή σχέδιο για την προώθηση
ασφαλούς και υγιούς νυχτερινής διασκέδασης. Αυτό μπορεί να αποσαφηνίσει την ακριβή
δράση που πρέπει να υλοποιηθεί από έναν φορέα και να επιβεβαιωθεί ότι η δουλειά που
γίνεται για τη νυχτερινή διασκέδαση είναι σε προτεραιότητα και ενσωματώνει τόσο τη
διαδικασία σχεδιασμού όσο και την υλοποίηση. Μπορεί, ακόμα, να αναγνωρίσει το ποια
άτομα μέσα σε έναν οργανισμό είναι υπεύθυνα για συγκεκριμένες δραστηριότητες,
περιλαμβανομένων κι αυτών που είναι υπεύθυνοι για τη συνεργασία με άλλους φορείς και
παρακολουθούν συναντήσεις στις οποίες συμμετέχουν αυτοί οι φορείς και έχουν ως κύριο
έργο να διαδώσουν όλες τις πληροφορίες για τη δουλειά που γίνεται στη νυχτερινή
διασκέδαση σε όλα τα άτομα που σχετίζονται με αυτό το κομμάτι μέσα στον οργανισμό.
Αυτή η ερώτηση αξιολογεί τη δέσμευση που βασίζεται στο πόσοι εταίροι του
προγράμματος αναφέρουν ότι ο φορέας τους διαθέτει γραπτή στρατηγική ή σχέδιο που
αναφέρεται στη νυχτερινή διασκέδαση. Κάνοντας μια επισκόπηση των απαντήσεων σε
αυτή την ερώτηση, η συζήτηση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο ποιοι φορείς έχουν και
ποιοι δεν έχουν ένα σχέδιο, πώς οι φορείς που έχουν ένα σχέδιο το έχουν εδραιώσει
(περιλαμβάνοντας το πώς έχει δομηθεί μαζί με άλλες στρατηγικές όπου ήταν δυνατό), και
αν αυτοί οι εταίροι που δεν έχουν γραπτό πλάνο πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να
ωφεληθούν με το να καθιερώσουν ένα. Η συζήτηση θα μπορούσε να συσχετίσει ζητήματα
με την προηγούμενη ερώτηση όσον αφορά στην ύπαρξη μιας στρατηγικής που
υποστηρίζεται από πολλούς φορείς. Εάν δεν υπάρχει στρατηγική σχεδιασμένη από πολλούς
φορείς σε εφαρμογή ενώ διάφοροι φορείς έχουν την δική τους στρατηγική, υπάρχει
προοπτική για ανάμειξη των στρατηγικών αυτών που θα οδηγήσει σε μία κοινή; Εάν
υπάρχει μία από κοινού στρατηγική αλλά λίγοι φορείς έχουν τις δικές τους στρατηγικές
τότε θα ήταν ωφέλιμο για τους μεμονωμένους φορείς να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο
δικό τους και στην συνέχεια να δεσμευτούν στη δουλειά των πολλών φορέων;
Κόκκινο πλαίσιο: Η
δέσμευση θα μπορούσε να
βελτιωθεί με την ανάπτυξη
μιας στρατηγικής ή σχεδίου
από τους φορείς που
συμμετέχουν στο
πρόγραμμα για να
υποστηρίξουν τη δουλειά
που γίνεται για τη νυχτερινή
διασκέδαση ή για να
εδραιώσουν ήδη
υπάρχουσες στρατηγικές ή
σχέδια.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η
δέσμευση θα μπορούσε να
ενισχυθεί με το να υπάρξει
ενθάρρυνση των εταίρων του
προγράμματος που δεν έχουν
γραπτές δεσμεύσεις για τη
δουλειά που σχετίζεται με τη
νυχτερινή διασκέδαση
προκειμένου να υιοθετήσουν,
είτε ως μεμονωμένα στοιχεία,
είτε ως κομμάτι στρατηγικών ή
σχεδίων που ήδη υπάρχουν.

Πράσινο πλαίσιο:
Η δέσμευση σε
αυτήν την
περιοχή φαίνεται
ικανοποιητική.
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Ερώτηση 18
Ποιοι από αυτούς τους τύπους παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη νυχτερινή
διασκέδαση εφαρμόζονται στην πόλη σου;
Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα παρεμβάσεων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη των
ατυχημάτων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στη νυχτερινή διασκέδαση. Η
ερώτηση αυτή διερευνά το αν υπάρχει μια γκάμα διαφορετικών τύπων παρεμβάσεων που
χρησιμοποιούνται στην περιοχή σου και στοχεύουν στο να παρέχουν γνώση για το εύρος της
δουλειάς που χρειάζεται για τη δημιουργία ασφαλούς και υγιούς νυχτερινής διασκέδασης. Ισχυρές
προσεγγίσεις στη διαχείριση χώρων που καταναλώνεται αλκοόλ συνήθως χρησιμοποιούν μία γκάμα
διαφορετικών μέτρων περιλαμβανομένων μερικών ή όλων αυτών που καλύπτονται από αυτή την
ερώτηση. Το «Κουτί εργαλείων» Νυχτερινής Διασκέδασης (Τhe Healthy Nightlife Toolkit) παρέχει
πληροφορίες για τις παρεμβάσεις που γίνονται στη νυχτερινή διασκέδαση από όλον τον κόσμο και
παρέχει παραδείγματα για το πώς διαφορετικού τύπου παρεμβάσεις χρησιμοποιούνται στην
Ευρώπη.
Το «Κουτί εργαλείων» Νυχτερινής Διασκέδασης (The Healthy Nightlife Toolbox)
www.hntinfo.eu
Το «Κουτί εργαλείων» Νυχτερινής Διασκέδασης είναι ένας ιστότοπος που έχει σχεδιαστεί για να
βοηθήσει όσους ασχολούνται με την τοπική, περιφερειακή και εθνική πολιτική προκειμένου να
μειώσουν ατυχήματα που προέρχονται από τη χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών στη
νυχτερινή διασκέδαση. Το Εργαλείο αυτό περιέχει τρεις βάσεις δεδομένων αναζήτησης που
παρέχουν πρόσβαση σε 1) αποσπάσματα από την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία για την
αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που γίνονται για υγιή νυχτερινή διασκέδαση 2)
πληροφορίες για παρεμβάσεις για υγιή νυχτερινή διασκέδαση που έχουν εφαρμοστεί ανά τον
κόσμο 3) λεπτομέρειες για ειδικούς που εργάζονται στο πεδίο της υγιούς νυχτερινής
διασκέδασης σε όλη την Ευρώπη. Η πηγή παρέχει, επίσης, ένα εγχειρίδιο για να βοηθήσει τους
χρήστες να αναπτύξουν την πρόληψη στη δουλειά τους για τη νυχτερινή διασκέδαση. Το
Εργαλείο Υγείας Νυχτερινής Διασκέδασης επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα
πλαίσια του δημόσιου προγράμματος για την υγεία.
Η ερώτηση αυτή χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει παράλληλα τη δέσμευση και την πρακτική.
Ιδανικά, όλοι οι διαφορετικοί τύποι μέτρων θα μπορούσαν να μελετηθούν μέχρι κάποιο βαθμό στα
περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης. Η συζήτηση γύρω από τις απαντήσεις σε αυτήν την
ερώτηση μπορεί να διερευνήσει τους διαφορετικού τύπους πρακτικής που χρησιμοποιούνται από
εταίρους του προγράμματος στην τοπική περιοχή και μπορεί να εκτιμήσει το αν όλοι οι εταίροι
είναι ενήμεροι για τη γκάμα των παρεμβάσεων. Εάν υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι
παρεμβάσεων που δεν εφαρμόζονται, η συζήτηση μπορεί να διερευνήσει τη δυνατότητα για
ανάπτυξη τέτοιων μέτρων. Μπορεί, επίσης, να διερευνήσει το αν υπάρχουν περιοχές όπου η
συνεργασία θα μπορούσε να αναπτυχθεί.
Κόκκινο πλαίσιο: Η δέσμευση
και η πρακτική θα μπορούσαν
να βελτιωθούν με την ανάπτυξη
της γνώσης για τα
πλεονεκτήματα των
παρεμβάσεων και τη
διερεύνηση δυνατοτήτων για
εφαρμογή τους σε τοπικό
επίπεδο.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η δέσμευση και
η πρακτική θα μπορούσαν να
ενισχυθούν με το να αυξηθεί η
ενημέρωση για τη γκάμα
παρεμβάσεων που εφαρμόζονται
στη νυχτερινή διασκέδαση και να
αναμειχθούν εταίροι του
προγράμματος στο σχεδιασμό και
την υλοποίησή τους.

Πράσινο πλαίσιο: Η
δέσμευση και η
πρακτική σε αυτήν
την περιοχή
φαίνονται
ικανοποιητικές.
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Ερώτηση 19
Αξιολόγηση-χρήση στοιχείων, βιβλιογραφία και αξιολόγηση για ενημέρωση της δουλειάς
που γίνεται στη νυχτερινή διασκέδαση
Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη νυχτερινή διασκέδαση, είναι σημαντικό να
προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες. Το ιδανικό θα ήταν οι φορείς να χρησιμοποιούν
στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να σχεδιάσουν παρεμβάσεις, όπως το ποια είναι τα
προβλήματα που επηρεάζουν μία συγκεκριμένη περιοχή με στέκια νυχτερινής διασκέδασης, πού
επικεντρώνονται τα προβλήματα αυτά και ποιες ομάδες ανθρώπων επηρεάζουν. Τα στοιχεία αυτά
θα μπορούσαν ακόμα να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων της παρέμβασης. Εξίσου, οι έρευνες αξιολόγησης θα μπορούσαν να βοηθήσουν
στο να βρεθούν οι επιδράσεις των παρεμβάσεων. Μια γκάμα ερευνών για τις παρεμβάσεις
νυχτερινής διασκέδασης έχουν δημοσιευτεί σε περιοδικά και αναφορές19 (δες επίσης www.hntinfo.eu). Ανατρέχοντας σε αυτή τη βιβλιογραφία είναι ένας καλός τρόπος για να αναγνωριστούν τι
τύποι παρεμβάσεων μπορεί να είναι χρήσιμοι για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου θέματος,
πώς μπορούν να εφαρμοστούν και ποιες ήταν οι επιδράσεις τους σε άλλα μέρη. Το να γίνει
κατανοητό το πώς δουλεύουν οι παρεμβάσεις σε τοπικό επίπεδο είναι σημαντικό στο να
επιβεβαιωθεί ότι έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Αξιολόγηση του προγράμματος STAD στη Σουηδία
Η έρευνα έχει παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και αξιολόγηση του σχεδίου δράσης
STAD στην Στοκχόλμη στη Σουηδία (δες ερώτηση 14). Το σχέδιο δράσης ξεκίνησε με αφορμή μια
έρευνα που βρήκε υψηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ σε μεθυσμένους πελάτες σε μαγαζιά
που είχαν ειδικές άδειες και η έρευνα επαναλήφθηκε κατά τη διάρκεια του σχεδίου δράσης για
να αναγνωρίσει αλλαγές στη συμπεριφορά του προσωπικού των μαγαζιών. Διαδεδομένα
στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για να πληροφορήσουν τη στοχοθεσία εφαρμογής της δουλειάς της
αστυνομίας και των αδειοδοτικών υπηρεσιών, ενώ στοιχεία ρουτίνας πάνω στη βία και το
έγκλημα χρησιμοποιήθηκαν για να μετρήσουν τις επιδράσεις στη βία. Αυτό αναγνώρισε μια
μείωση κατά 29% στα περιστατικά βίας που σχετίζονταν με το πρόγραμμα. Επιπλέον, σύμφωνα
με την έρευνα, από το πρόγραμμα εξοικονομήθηκαν περισσότερα χρήματα από όσα
σπαταλήθηκαν για την εφαρμογή του. 16,17,20
Κάνοντας μια αναδρομή σε αυτές τις ερωτήσεις, η συζήτηση θα μπορούσε να επικεντρωθεί στο αν
αυτά τα διαφορετικά μέτρα που έχουν βασιστεί σε δοκιμασμένες πρακτικές εφαρμόζονται σε
τοπικό επίπεδο και αν όχι, πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Εάν κάποια ή όλα τα μέτρα
εφαρμόζονται, συνήθως χρησιμοποιούνται από όλους τους φορείς ή από έναν φορέα που διαθέτει
ειδίκευση και στη συνέχεια τα αποτελέσματα μοιράζονται και στους άλλους φορείς; Η συζήτηση θα
μπορούσε να αποτελέσει μια καλή αφορμή για τους εταίρους του προγράμματος για να δουν το
πώς χρησιμοποιούν αποδείξεις που συγκεντρώνουν από την εμπειρία τους για να κρατούν
ενημερωμένη την πρακτική τους στη δουλειά τους και πώς αυτό θα μπορούσε να ενισχυθεί σε μια
συγκεκριμένη περιοχή συνολικά.
Κόκκινο πλαίσιο: Η πρακτική θα
μπορούσε να βελτιωθεί με την
εγκαθίδρυση ή την αύξηση της
χρήσης στοιχείων, ερευνών και
αποδείξεων προκειμένου να
εφαρμοστούν και αξιολογηθούν
παρεμβάσεις.

Πορτοκαλί πλαίσιο: Η πρακτική θα
μπορούσε να βελτιωθεί με την
αύξηση χρήσης πληροφοριών,
ερευνών και αποδείξεων και με το
μοίρασμα γνώσεων ανάμεσα στους
εταίρους του προγράμματος
προκειμένου να διευκολυνθεί η
δουλειά που βασίζεται σε
αποδείξεις.

Πράσινο πλαίσιο: Η
πρακτική σε αυτήν
την περιοχή
φαίνεται
ικανοποιητική.
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5. Άλλες πηγές διαθέσιμες μέσα από το Club Health
project
Το ΝυχτοΣΚΟΠΙΟ έχει παραχθεί ως μέρος του Club Health project, που υποστηρίζεται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Προγράμματος Υγείας 2008-2013. Το Club Health
project έχει σα σκοπό να βοηθήσει όσους ασχολούνται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή
πολιτικών για να διαχειριστούν ασφαλή και υγιή περιβάλλοντα νυχτερινής διασκέδασης.
Άλλες πηγές που παράχθηκαν από την ομάδα του προγράμματος περιλαμβάνουν:
•

Μία βάση δεδομένων βασισμένη στο ίντερνετ με νομοθετικές και πολιτικές
απαντήσεις για τη διαχείριση της νυχτερινής διασκέδασης σε όλη την Ευρώπη.

•

Μία αξιολόγηση για τη χρήση και την προσβασιμότητα υγιών και ασφαλών
προϋποθέσεων για στέκια νυχτερινής διασκέδασης.

•

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για προσωπικό που εργάζεται σε παμπ, μπαρ και
νυχτερινά κλαμπ.

•

Ένα σύνολο από οδηγίες για τα μέσα ενημέρωσης για να βοηθήσουν τους
επαγγελματίες να καταπιαστούν με αυτά.

Όλες τις πηγές που αναπτύχθηκαν από το Club Health project μπορεί κανείς να τις βρει στο
website www.club-health.eu
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Παράρτημα 1: Λεπτομέρειες για το πώς να ξεκινήσει
ο τοπικός συντονιστής
Όνομα κωμόπολης / πόλης/ περιοχής που
αξιολογείται:
Χώρα
Σύντομη γεωγραφική περιγραφή της περιοχής
που αξιολογείται:

Όνομα τοπικού συντονιστή:
Φορέας:
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
Ονόματα εκπροσώπων φορέων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Υποχρεωτικοί φορείς
1

Τοπικές αρχές

2

Υπηρεσία υγείας

3

Αστυνομία

4
5
6

Όνομα

Ηλεκτρονική διεύθυνση

Τμήμα επειγόντων
περιστατικών
Φορέας δημόσιας
συγκοινωνίας
Φορέας αδειοδότησης
Πρόσθετοι φορείς (παρέχεται μια λίστα για πιθανούς φορείς *)

7
8
9
10
*Πιθανοί πρόσθετοι συνεργαζόμενοι φορείς
Υπηρεσίες δεδομένων εμπορίου

Υπηρεσίες για ναρκωτικά και
αλκοόλ

Υπηρεσία ασθενοφόρων

Πυροσβεστική υπηρεσία

Κοινωνικές υπηρεσίες

Υπηρεσία νέων

Υπηρεσία σεξουαλικής υγείας
Βιομηχανίες νυχτερινής
διασκέδασης
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
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