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Introducere
“Viaţa de noapte este timpul oamenilor pentru a socializa şi a se distra... va exista întotdeauna.
Trebuie doar să o facem mai sigură pentru a fi mai bine pentru toată lumea. Ne bucurăm că acest
proiect există.”
D.J. din Lisabona la trainingul organizat în 2000

În ultimii ani nivelul de participare şi implicare în viaţa de noapte şi în activităţi recreative a crescut
semnificativ la nivel mondial, în special printre tineri. Serile de sfârşit de săptămână, festivalurile şi
concertele sunt contexte sociale foarte importante, în care tinerii pot achiziţiona capital social. Acestea
au devenit locurile în care pot găsi prieteni şi potenţiali parteneri de sex, dans, consum de alcool, consum
de stupefiante şi implicarea în comportamente riscante.
Dintr-un studiu IREFREA (1999) am aflat că tinerii europeni lipsesc de acasă între 4 şi 7 ore în fiecare seară
la sfârşit de săptămână. Acest timp este dedicat activităţilor recreative în baruri, cluburi şi/ sau discoteci.
Într-o seară ei trec pe la 2 – 3 cluburi. Starea de ebrietate şi consumul ilegal de stupefiante sunt factori
de risc comportamental, cel mai adesea asociate cu viaţa de noapte. De asemenea, pot apărea alte
tipuri de risc, precum: întreţinerea de raporturi sexuale sub influenţa alcoolului şi/ sau a stupefiantelor
(relaţii sexuale potenţial riscante, nesigure şi nedorite), conducerea sub influenţa alcoolului şi/ sau a
stupefiantelor, violenţe, tulburarea liniştii publice (spre exemplu, zgomotul), consumul de alcool pe
stradă şi vandalism (Calafat 2010).
În multe zone ale lumii viaţa de noapte a dobândit mai multe caracteristici comune, deşi fiecare ţară
are particularităţile sale. Aceste dominante au fost utilizate de IREFREA pentru a crea un „model de
distracţie/amuzament” care este uşor de observat în contextele din viaţa reală. Acest model a fost creat
ca: Hegemonic Recreational Nightlife Model – Modelul hegemonic al vieţii de noapte recreative (HRNM)
(Calafat et al. 2010).
Conform IREFREA (Calafat 2010) HRNM are următoarele particularităţi: i) se răspândeşte foarte repede;
ii) prezenţa acestuia face dificilă existenţa altor forme de divertisment; iii) diferite interese facilitează
existenţa, extensia şi durabilitatea acestuia; iv) consumul de alcool şi stupefiante este văzut ca un
„trebuie” datorită expectanţelor, intensităţii şi duratei unei ieşiri în oraş; v) are o serie de riscuri asociate
– legăturile individuale nu pot fi foarte bine stabilite, dar cu toate acestea, în ciuda acestor riscuri, HRNM
poate fi general acceptat; vi) contextul (fizic şi cultural) a devenit extrem de important.
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Viaţa de noapte şi alte posibilităţi de relaxare au un rol important în zilele noastre. Sunt un aspect
hotărâtor ca formă de relaxare a tinerilor şi sunt din ce în ce mai mult o sursă de angajare, de dezvoltare
economică şi de turism pentru comunităţi, oraşe şi municipii. Totuşi, viaţa de noapte creează şi o serie
de probleme de sănătate şi sociale, inclusiv abuzul de alcool şi stupefiante, comportament antisocial şi
infracţiuni.
Dezvoltarea unui mediu al vieţii de noapte sănătos este o preocupare şi o prioritate pretutindeni în
Europa. Pe măsură ce turismul internaţional creşte în Europa, autorităţile regionale ale oraşelor şi
municipiilor trebuie să gestioneze nu doar obiceiurile recreative ale tinerilor din zonă, dar şi cele ale
turiştilor. Gestionarea eficientă a cluburilor este esenţială pentru a proteja sănătatea tinerilor şi, de
asemenea, pentru a reduce diferitele cheltuieli pe care situaţiile problematice (spre exemplu, acelea
produse pe timp de noapte şi de comportament antisocial) le pot cauza serviciilor sociale (spre exemplu:
sănătate şi justiţie) şi societăţii în general.
Pentru a contribui la o mai bună înţelegere a acestui fenomen şi pentru a putea face propuneri a fost
creat proiectul Club Health – O viaţă de noapte sănătoasă şi sigură pentru tineret. Este susţinut de
Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă pentru Sănătate şi Consumatori (AESC, în limba Engleză
acronimul este EAHC), ca parte a a sănătăţii publice şi a altor strategii conexe. Aceste strategii caută
să reducă costurile sociale şi daunele asociate cu riscul comportamental în rândul tinerilor datorat
vieţii de noapte. Acest proiect doreşte să faciliteze, într-o formă solidă / consecventă, punerea în
aplicare a strategiilor si a legilor în domeniul riscului comportamental al tinerilor şi să crească gradul de
sensibilizare a mass-mediei şi a industriei de publicitate prin implicarea unor figuri politice importante.
De asemenea, ţinteşte să reducă accidentele, leziunile, violenţa bolile printre tineri, prin centrarea pe
mediile specifice vieţii de noapte. Una dintre năzuinţele proiectului Club Health a fost să dezvolte şi
să creeze un manual de instruire a proprietarilor şi a personalului (exemplu, relaţii publice, barmani,
supraveghetori la intrarea în club) din discoteci, cluburi, baruri şi alte contexte recreaţionale. O altă ţintă
a proiectului a fost creştererea gradului de cunoştinţe pentru a-i ajuta să identifice diferite situaţii de risc,
astfel, ajutându-i să creeze strategii de gestionare eficiente, sigure şi sănătoase în cluburile de desfăşurare
a vieţii de noapte.
Membrii personalului si proprietarii localurilor unde se desfăşoară viaţa de noapte nu au fost întotdeauna
priviţi ca potenţiali agenţi de prevenire şi chiar mai mult, munca lor nu a fost valorizată ca parteneri
în acest proces complex. Cu toate acestea, dacă vrem să promovăm şi să asigurăm un mediu al vieţii
de noapte sigur şi sănătos, atunci trebuie să oferim, să facem disponibilă o formare adecvată pentru
personalul ce lucrează în discoteci sau cluburi. Acest lucru va fi deosebit de benefic atunci când măsurile
de prevenire şi de reducere a riscurilor sunt necesare pentru a face faţă situaţiilor problematice sau de
urgenţă. Instruirea va ajuta personalul să îşi îmbunătăţească deciziile în cazuri de conflict, abilităţile
de comunicare, să îşi sporească încrederea în sine, îi va ajuta să înţeleagă orice cadrul legal legat de
activităţile recreaţionale. Se va ţine un curs special pentru a-i ajuta să identifice situaţiile specifice legate
de sănătate şi siguranţă. Depinzând de situaţiile locale şi de nevoile specifice, o serie de aspecte legate
de acestea pot fi luate în considerare. Formarea poate include / aborda probleme legate de prim ajutor,
agresiune sexuală şi gestionarea în mod eficient a agresiunii în cluburi.
Acest manual a fost creat pentru a fi un instrument practic şi util în instruirea angajaţilor din mediile
vieţii de noapte şi din alte activităţi recreaţionale. Doreşte să ofere posibilitatea personalului de a-şi
îmbunătăţii abilităţile interpersonale astfel încât să ia cele mai înţelepte şi bune decizii pentru a reduce
şi preveni situaţiile problematice. Pentru o punere în practică reuşită a acestui instrument de prevenire
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este necesară (şi este prioritatea noastră) implicarea comunităţii, actorilor relevanţi (persoane politice sau
publice), politicieni, părţi interesate locale, regionale şi naţionale. Doar prin contribuţia şi implicarea altor
parteneri, poate acest manual şi cursurile de instruire aferente să producă efectul dorit.
Încă de la începerea acestui proiect ne-am organizat munca în patru etape distincte. În prima faza am
strâns date şi informaţii din diferite oraşe şi ţări cu privire la activităţile de formare aferente, destinate
personalului ce lucrează în localuri, precum şi a unor norme (formale şi informale) ce sunt legate de
problemele vieţii de noapte. Apoi, am dezvoltat un protocol, pe baza analizei informaţiei strânse în
timpul primei faze, pentru punerea în aplicare a formării.
Ca parte a protocolului şi pentru a prezenta proiectul şi a discuta conceptele cheie ale formării, în anul
2010 am organizat sesiuni de formare în şase oraşe europene (Coimbra, Ljubljana, Budapesta, Lisabona,
Patras şi Koln) pentru entităţile locale (în principal specialişti din locurile de recreere). Spre deosebire de
alte abordări utilizate în formarea profesională legată de viaţa de noapte recreaţională, acest manual
este destinat să abordeze probleme mai largi şi interconectarea lor cu situaţia actuală. Spre exemplu,
încorporată în întregul manual şi inclusă în proiectarea sesiunii, atenţia este atrasă asupra importanţei
conceptului de „strategii de mediu ca strategii de prevenire”. În acest caz, strategiile de mediu sunt axate
pe modificarea aspectelor de mediu ce contribuie şi facilitează consumul de alcool şi stupefiante (spre
exemplu, reglementări şi control), dar se pot aplica în mod egal în alte situaţii problematice. În mod
special, strategiile de mediu au ca scop reducerea consecinţelor sociale şi de sănătate ale abuzului de
substanţe prin limitarea accesului la acestea şi prin modificarea normelor sociale ce sunt permisive şi
acceptă abuzul de stupefiante.
Pentru elaborarea acestui manual am realizat o analiză detaliată a literaturii de specialitate referitoare la
viaţa de noapte şi contextele de recreere. Spre exemplu: i) principalele domenii şi probleme referitoare
la viaţa de noapte şi contexte recreaţionale; ii) efectele şi consecinţele consumului legal sau ilegal de
stupefiante; iii) intervenţii de formare a personalului şi intervenţii care vizează locurile de recreere şi viaţa
de noapte.
În anexe sunt rezumate ale unor probleme pe care noi le considerăm relevante. Aceste subiecte de bază
ar trebui analizate şi evaluate de către instructori înainte de începerea cursurilor de formare.
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1. STRUCTURA MANUALULUI
Vrem ca acest manual să fie un instrument util şi uşor de folosit de către formatori. Acest lucru va permite
beneficiarilor noştri (membrii personalului) să reflecteze asupra practicii actuale şi la modalitatea prin
care ar putea fi aceasta îmbunătăţită. Acest manual va ajuta la promovarea schimbului de experienţe
şi cunoştinţe, la crearea unui grad mai mare de conştientizare a strategiilor preventive şi va permite
persoanelor să devină mai informate despre situaţiile potenţial periculoase. Principalele obiective ale
acestui manual sunt:
hh Să ofere personalului competenţe şi abilităţi pentru a lua decizii mai bune în prevenirea şi reducerea
frecvenţei situaţiilor problematice în locaţiile de recreere.
hh Să discute despre riscul asociat vieţii de noapte (consumul de stupefiante legale şi ilegale, violenţă,
condusul sub inflenţa alcoolului sau a stupefiantelor şi accidentele), circumstanţele în care apar şi
potenţialele consecinţe (modul în care viaţa de noapte afectează tinerii şi alţi clienţi ai cluburilor în
contexte recreative).
hh Să identifice şi să ofere înţelegerea diferitelor strategii ce s-au dovedit eficace în prevenirea sau
gestionarea riscului legat de cluburi sau evenimente individuale.
hh Să instruiască şi să înveţe strategii (exemplu: controlul local, comunicarea interpersonală, gestionarea
conflictului, distribuirea responsabilităţii privind alcoolul, primul ajutor) care s-au demostrat a fi
eficiente în gestionarea diferitelor situaţii de risc.
hh Să crească gradul de conştientizare a tuturor participanţilor (individuali sau companii / organizaţii)
cu privire la cadrul legal referitor la o serie de comportamente (exemplu: gestionarea evenimentului /
clubului, prestarea de servicii, consumarea de substanţe psihoactive [PAS] şi consecinţele acestora).
hh Să genereze o „coaliţie” de parteneri diferiţi, cu acelaşi interes şi obiective, ce lucrează în acest
domeniu.

Club Health - “Proiectul - Sănătate și nopți mai sigure pentru tineri” - Curs de formare a personalului ce activează în spaţii de noapte

7

1.1 Grupul ţintă
Acest manual a fost creat special pentru profesionişti şi pentru persoanele ce au responsabilităţi legate
de activităţile recreaţionale, precum şi pentru persoane ce au legătură cu contextul recreaţional, inclusiv:
• Proprietari, manageri, personalul angajat în hoteluri pentru activităţi recreative, relaţii publice şi alţi
angajaţi în legătură cu contextul recreativ.
• Chelneri şi distribuitori de băuturi (alcoolice şi non-alcoolice).
• Supraveghetori şi personalul de pază (supraveghetori la intrări şi agenţiile de securitate private).
• Promotori şi facilitatori culturali (exemplu, disc jockey şi animatoare).
• ONG-urile din domeniu.
• Asociaţiile locale şi regionale de baruri şi cluburi, precum şi alte localuri ale vieţii de noapte.
Pentru a îmbunătăţi rezultatele acestei instruiri, credem că este util să se integreze în sectorul vieţii
de noapte categorii profesionale şi din alte domenii (atât din sectorul public cât şi din cel privat, spre
exemplu, departamentele de sănătate şi justiţie), acolo unde este posibil.

Unele capitole au un conţinut fix şi ar trebui utilizate ca instruire de bază a angajaţilor. Alte capitole
sunt orientate spre situaţii specifice şi roluri. Însă, credem că toţi angajaţii ar trebui să beneficieze
de instruire, să le parcurgă şi să împărtăşească cunoştinţele şi experienţele din acest manual
pentru că acest lucru va duce la creşterea eficienţei răspunsurilor personale la problemele ivite şi la
coeziunea grupului.
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1.2. Metodologia
“Cunoaşterea este de două tipuri: cea care se asimilează şi cea care este auzită. Iar cea care este auzită
nu aduce niciun beneficiu dacă nu este asimilată.”
Ali Ibn Abi Talib
Metodologia pedagogică ar trebui adaptată la nevoile fiecărei situaţii şi fiecărui grup de formare şi, de
asemenea, ar trebui, în principal, să se centreze pe rezolvarea problemelor specifice situaţiei. Conţinutul
acestui manual doreşte să-i ajute pe cursanţi să identifice ceea ce deja ştiu, ce ar trebui să ştie şi cum şi
unde să acceseze noile informaţii necesare.
Se presupune că toţi participanţii au cunoştinţe şi experienţe de împărtăşit. Intenţionăm să promovăm
dezvoltarea de competenţe complementare unei discuţii active. Un rol important în dobândirea de
noi cunoştinţe îl joacă activităţile dinamice şi jocurile interactive. În mod ideal, un program de formare
ar trebui să ofere un mediu în care se întâlnesc nevoile individuale cu cele colective, reducând starea
defensivă şi permiţând creativităţii şi inovaţiei să apară.
Este cunoscut faptul că unele categorii profesionale implicate în viaţa de noapte nu sunt receptive la
instruire dincolo de ceea ce văd ca funcţie a lor, mai ales dacă formarea are ca scop reducerea abuzului
de alcool (şi alte substanţe). Lipsa de receptivitate poate fi relaţionată atât cu credinţa că alcoolul este
necesar pentru distracţie, cât şi cu un nivel scăzut de educaţie pe care aceştia îl au. În plus, întreprinzătorii
din mediul vieţii de noapte pot considera că având personalul conştient de necesitatea de a modera
consumul clientului, vor avea veniturile diminuate. În unele situaţii, fluctuaţia personalului (datorită
diferitelor motive) nu facilitează intensificarea orientării întreprinzătorilor şi proprietarilor către instruire.
Datorită acestor motive, formarea ar trebui să fie simplă, utilă şi centrată pe nevoile personalului şi ar
trebui să ia în considerare nevoile fiecărui local. Instruirea noastră promovează reflecţia individuală
asupra practicii profesionale curente.
Formatorii care intenţionează să dezvolte educaţia adulţilor, în mod special, să îmbunătăţească practica
profesională, trebuie să fie susţinători ai procesului de educaţie. Spre exemplu, să îi determine pe oameni
să reflecteze asupra practicilor profesionale curente. Formatorii ar trebui să poată recunoaşte rolul
emoţiilor în învăţare şi să înveţe tehnici de dezvoltare personală şi socială. Este foarte important să
admitem că modelul de formare acordă mai puţină importanţă stocării de informaţie şi pune mai
mult accent pe gândirea critică, rezolvarea problemelor, inovare şi creaţie.
Învăţarea are loc în conformitate cu interesele persoanei, prin urmare, formatorul trebuie să planifice
activităţile de predare – învăţare în funcţie de context şi să stimuleze instruirea pozitivă, cooperativă şi
experimentală. Acestea ar putea să faciliteze deschiderea, flexibilitatea, empatia, sentimentul de confort
şi inteligenţa emoţională. A învăţa să înveţi şi să ajuţi înseamnă a avea dreptul de a avea propriile idei
şi concepte noi, precum şi cunoaşterea diferitelor realităţi şi mobilizarea capacităţilor. Competenţele
generale şi specifice pot fi activate şi dezvoltate prin a permite personalului să ştie, să înţeleagă, să aplice,
să transforme şi să comunice prin limbaj sau abilităţi noi.
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Unele din principiile de bază trebuie încorporate în formare pentru a ne asigura că sunt în concordanţă
cu preferinţele persoanei. Acestea includ: i) formarea trebuie furnizată sub o formă reală şi semnificativă;
ii) formarea ar trebui să încurajeze creativitatea şi nu asimilarea de informaţii; iii) cursul de formare
trebuie să fie unic; iv) cursul de instruire trebuie să fie bogat şi multi-senzorial.
Menţinerea relevanţei formării: cursul ar trebui să înceapă cu o prezentare dinamică şi cu o rupere a
barierelor semnificative astfel încât toţi participanţii să se simtă integraţi în grup / curs (instructorul va
juca rolul gazdei). Pentru a stabili legături de calitate, atunci când se vor prezenta obiectivele cursului,
instructorul trebuie să se asigure că sunt reale şi că sunt benefice pentru fiecare participant. Cursul
trebuie să fie planificat cu atenţie pentru a permite formularea clară a obiectivelor de învăţare.
Cursul de formare promovează formarea prin înţelegere: educarea nu poate depinde numai de
instructor atunci când cursanţii sunt pasivi sau numai receptori de cunoştinţe. Mai degrabă formarea
trebuie să fie activă şi constructivă, rezultând astfel cursanţi productivi. Trebuie utilizat un spaţiu dinamic
ce mobilizează resursele tuturor actorilor şi factorilor implicaţi în proces. Această perspectivă asupra
învăţării se bazează pe faptul că informaţia este destul de uşor accesibilă. Nu este nevoie ca toată
informaţia să fie acumulată de fiecare persoană. În termeni educaţionali, ştim că în zilele noastre fiecare
învaţă de la alţii, că fiecare are ceva de împărtăşit, dacă creăm condiţiile ca acest lucru să se producă.
Acest lucru implică o nouă metodă de predare şi formare, prin utilizarea unei strategii ce stimulează
schimbul de cunoştinţe.
Cursul trebuie să fie unic: procesul de construire a realităţii personale implică nu doar elemente
cognitive ci şi emoţionale (exemplu, interese, emoţii, imaginea de sine, şi anxietate) şi de natură morală
(valori, norme). Aceştia sunt potenţiali inhibitori sau activatori ai procesului. Aşadar, instruirea trebuie să
aibă o semnificaţie pentru fiecare cursant, una care ţine cont de realitatea fiecăruia şi este planificată să
răspundă nevoilor individuale.
Instruire bogată şi multi-senzorială: cerinţele metodologice sunt esenţiale pentru înnoirea practicii
educaţionale. Prin urmare, dezvoltarea unor linii clare de comunicare între membrii personalului implicat
este esenţială pentru a încuraja dezbaterile şi confruntările de idei proprii, precum şi implicaţiile mai
largi ale acestora. Cursul trebuie să promoveze o conştientizare a perspectivelor alternative pentru a
oferi o analiză critică a procesului cognitiv al cursanţilor şi să permită ulterior procese de restructurare
şi reinterpretare a cunoştinţelor şi ale gândirii critice. Tehnicile pedagogice trebuie, prin urmare, să se
bazeze pe activităţi ce urmează să fie percepute de cursanţi ca proiecte personale. Acestea trebuie
să cuprindă activităţi de rezolvare a problemelor care să permită: i) dezvoltarea puterii previzionale,
a strategiei de rezolvare şi de identificare unui număr de soluţii posibile la o anumită problemă; ii)
compararea, revizuirea şi selecţia alternativelor considerate acceptabile de grup (şi chiar de instructor).
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Unul din rolurile cheie ale instructorilor este să creeze un mediu adecvat. Ţinând cont că la procesul de
instruire participă angajaţi, persoane adulte, considerăm că:
• Conţinutul trebuie să corespundă intereselor cursantului. Cursul trebuie să îi ajute să îşi atingă
obiectivele sau să îşi îmbunătăţească practicile profesionale.
• Cursul trebuie să fie cât se poate de interesant şi atractiv, să introducă o varietate mare de practici
şi contexte reale. Acest lucru va creşte gradul de motivare pentru învăţare, mai ales în mediile
informale.
• Evaluarea trebuie asociată cu contextele şi practicile reale.
Metoda de predare din acest manual se bazează pe tehnica „Problem-Based Learning” dezvoltată de
Universitatea McMaster în anii 1960. Este o pedagogie a studentului / angajatului format, în care aceştia
învaţă despre un subiect în cotextul unei probleme complexe, reale şi multifaţetate. Lucrând în grup,
cursanţii identifică ceea ce deja ştiu, ceea ce trebuie să ştie, şi cum şi unde să acceseze noua informaţie
necesară ce ar duce la o rezolvare cu succes a problemei. Rolul instructorului este acela de a sprijini
învăţarea prin crearea bazei necesare pentru acest proces prin, spre exemplu, punerea de întrebări cheie,
furnizarea resurselor necesare, conducerea discuţiilor din clasă, precum şi prin proiectarea unor evaluări
întreprinse de studenţi / angajaţi. Spre deosebire de formarea tradiţională, Problem-Based Learning,
impune participantul la curs să îşi construiască propria soluţie în minte şi astfel abordează multe din
deficienţele educaţiei tradiţionale.
Trăsăturile caracteristice ale tehnicii Problem-Based Learning sunt: i) problemele ce duc la învăţare sunt
competitive, deschise, neclare şi nestructurate; ii) de obicei cursanţii lucrează în grupuri; iii) formatorii
preiau rolul de sprijin al învăţării. Problem-Based Learning utilizează o combinaţie de strategii de învăţare
pentru a descoperi natura problemelor, permiţând înţelegerea constrângerilor şi a cerinţelor necesare
pentru o rezolvare reuşită. Acest lucru defineşte resurse cerute şi oferă înţelegerea diferitelor puncte de
vedere. Cursanţii vor învăţa să trateze natura socilogică complexă a unei probleme şi cum perspective
diferite pot ajuta la luarea deciziei. Susţinătotii tehnicii Problem-Based Learning spun că aceasta poate
fi utilizată pentru a mări conţinutul de cunoştinţe în timp ce se încurajează dezvoltarea comunicării,
rezolvarea problemelor şi a competenţelor de autoînvăţare.
Dobândirea şi structurarea cunoştinţelor în Problem-Based Learning se face prin următoarele efecte
cognitive (Schmidt 1993): i) analiza iniţială a problemei şi activarea unor pre-cunoştinţe se face prin
discuţii în grupuri restrânse; ii) elaborarea pre-cunoştinţelor se face prin procesarea activă a noii
informaţii; iii) restructurarea cunoştinţelor şi elaborarea unei reţele semantice; iv) construirea unei
informaţii sociale; v) învăţarea în context; vi) stimularea curiozităţii.
Aplicarea acestei metode la temele de formare a ajutat la proiectarea diferitelor capitole. Rolul cel mai
important al formatorului este să predispună participanţii să adere la măsurile de prevenire şi reducere
a daunelor în contextele vieţii de noapte. Pentru a reuşi acest lucru, formatorii trebuie să ofere multă
informaţie cursanţilor şi să permită acestora să aleagă cursul corect al acţiunii în situaţiile critice.
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Această metodă poate mări conţinutul de cunoştinţe în timp ce se încurajează dezvoltarea comunicării,
rezolvării problemelor şi a competenţele de autoeducare. Cursul intenţionează să poziţioneze
participanţii într-un scenariu cu probleme etice ce trebuie înţelese şi rezolvate pentru a obţine un rezultat
pozitiv. Acest rezultat cere muncă în luarea de decizii bazate pe regulamente şi implementarea acestora
în contexte profesionale. Prin identificarea şi discutarea unor strategii de învăţare poate fi descoperită
natura şi rădăcina problemei, iar prin înţelegerea constrângerilor şi opţiunilor fiecărei rezolvări posibile
şi definirea clară a variabilelor este realizată analiza unor puncte de vedere. Astfel studenţii / angajaţii
învaţă să trateze natura sociologică complexă a problemei şi modul în care perspective diferite puncte de
vedere influenţează luare de decizii.
Unul dintre obiectivele Problem-Based Learning este dezvoltarea competenţei de autoeducare. Această
tehnică poate fi definită ca un proces în care individul preia iniţiativa în diagnosticarea nevoilor de
învăţare, formularea de ţeluri, identificarea resurselor umane şi materiale, alegerea şi punerea în aplicare
a strategiilor de învăţare corespunzătoare şi evaluarea rezultatelor învăţării (Wood 2008). Prin invitaţia la
procesul de învăţare, participanţii sunt de asemenea invitaţi să preia responsabilităţile pentru învăţare,
ceea ce duce la o îmbunătăţire a competenţelor de autoeducare.
În activităţile de formare, jocurile de rol sunt o metodă eficientă în ridicarea nivelului de conştientizare,
permitând participanţilor analiza soluţiilor şi familiarizarea acestora cu rolurile, obiectivele, perspectivele
şi poziţia oamenilor cu care se vor întâlni în zona de muncă. Prin jocurile de rol, participanţii pot
experimenta şi explora sentimentele şi posibilele rezultate ale unei persoane, în situaţii sociale şi
profesionale fără să sufere consecinţele deciziilor luate. În activităţile de formare bazate pe jocul de rol,
dobândirea de cunoştinţe este mai rapidă, mai concentrată şi complexă. Acest lucru duce la creşterea
capacităţii de memorare a cunoştinţelor. Participanţii ar trebui să ştie cum se lucrează în grupuri mici şi să
fie familiarizaţi cu luarea de decizii pas cu pas. Jocul de rol este idel pentru grupurile mici. Acest lucru se
potriveşte modelului nostru de formare.
Jocul de rol oferă posibilitatea de:
•
•
•
•
•

Lărgire a competenţelor personale,
Practicare şi consolidare a noilor cunoştinţe fără teama de a da greş sau de critică,
Generare soluţii la situaţii conflictuale într-un mediu sigur,
Reflectare la o serie de răspunsuri pentru situaţii particulare,
Experimentare de alte roluri sau situaţii într-un mediu nonviolent şi identificarea sentimentelor ce
pot acompania deciziile,
• Empatizare, luarea în considerare a drepturilor, valorilor şi sentimentelor altor persoane.
Pentru formator, jocul de rol poate fi utilizat pentru a explora atitudinile, valorile şi nivelul de
competenţe ale cursanţilor, precum şi ca un instrument de evaluare a schimbărilor în timp.
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Jocul de rol implică adoptarea anumitor atitudini, puncte de vedere sau poziţii pentru un anumit scop.
Este foarte important ca toţi participanţii să fie conştienţi de obiectivul acestei metode. Buna empatie de
grup, stabilirea regulilor de bază şi experinţa în dezvoltarea colaborării în grupuri vor contribui la reuşita
activităţilor jocurilor de rol. Pentru ca această metodă să fie productivă trebuie:
• Să încurajeze atât poveştile social acceptabile cât şi neacceptabile. Acest lucru va asigura explorarea
unei serii de posibilităţi reale şi profesionale;
• Să permită participanţilor să se retragă în orice moment, fără a da explicaţii. Cursanţii trebuie să se
simtă confortabili şi în siguranţă.
• Să includă protecţie, spre exemplu, dacă formatorul apreciază că participanţii au devenit neliniştiţi
sau tulburaţi, trebuie să oprească exerciţiul;
• Să utilizeze „time-out” pentru a întrerupe jocul de rol, ceea ce permite atragerea atenţiei şi
reorientarea activităţii spre o situaţie specială;
• Să utilizeze scenarii scurte, astfel va menţine participanţii centraţi pe rezultat şi nu pe interpretarea
rolului;
• Să încurajeze participanţii să îşi creeze propriile scenarii ce reflectă viaţa reală sau profesională şi
acolo unde este posibil să utilizeze poveşti adevărate din experinţa cursanţilor;
• Să utilizeze jocul de rol în grupuri mici pentru a maximiza implicarea şi pentru a evita tensiunea
generată de prezenţa publicului;
• Să interogeze participanţii după jocul de rol pentru a se asigura că anxietatea, alte sentimente sau
emoţii ce au fost generate, s-au calmat;
• Să ofere exerciţii de relaxare atât înainte cât şi după jocul de rol;
• Să întărească în mod constant ideea de confidenţialitate în sesiunea jocului de rol.
În ciuda diversităţii de tehnici ce pot fi utilizate în acest curs, caracteristicile sale recurente sunt:
• Învăţarea se face prin provocare, durată nedeterminată, probleme neclare şi nestructurate.
• Cursanţii lucrează, în general, în echipe care colaborează.
• Formatorii au rolul de facilitatori ai învăţării.
În conformitate cu „Life Skills Training Guide for Zoung People” (UN 2003), caracteristicile cheie ale unui
formator eficient sunt:
• O persoană caldă şi deschisă, cu capacitatea de a transmite cursanţilor apropiere şi acceptare.
Formatorii trebuie să fie abordabili;
• Cunoaşterea în profunzime a subiectului tratat;
• Bune competenţe sociale, culturale şi de comunicare, inclusiv abilitatea de a uni un grup şi de a
menţine controlul fără efecte adverse;
• Capacitatea de a încuraja participanţii să transmită idei, experienţe şi competenţe;
• Abilităţi de organizare ce maximizează toate resursele disponibile;
• Capacitatea de a identifica şi prin urmare de a rezolva problemele, aspectele şi situaţiile
participanţilor;
• Interes pentru temă şi capacitatea de a prezenta materialul într-o formă interesantă şi inovativă.
• Flexibilitate pentru a se putea adapta nevoilor schimbătoare ale participanţilor;
• Confidenţialitate
• Capacitatea de a crea participanţilor o gândire critică.
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1.3. Componentele conţinutului
Sunt şase capitole ce pot fi programate într-o manieră flexibilă (pe conţinut, timp sau ordine), dar
recomandăm ordinea în care acestea sunt prezentate în manual. Fiecarea capitol are componente
teoretice şi practice. Metodologia utilizată este interactivă (joc de rol, rezolvarea problemelor, studii
de caz). Fiecare capitol este descris utilizându-se un format standard ce credem că include suficientă
informaţie pentru toate variabilele pentru ca formatorul să asigure succesul aplicaţiei. De asemenea,
inclusă în manual este o listă cu întrebări / sugestii pentru a-l ajuta pe formator să ridice nivelul de
productivitate a procesului de învăţare.
Toate Sesiunile au în total durata de aproximativ 15 ore (vezi tabelul 1). Totuşi, Sesiunea despre prim
ajutor şi urgenţe poate necesita mai mult de o oră şi 30 min. Organizarea cursului (durata şi timpul) este
flexibilă, în funcţie de fiecare grup şi situaţie. Cursurile trebuie realizate în grupuri mici (maxim 20 de
participanţi). Se poate oferi sprijin, companiilor şi profesioniştilor după curs.

Notă importantă:
Cursurile despre prim ajutor şi urgenţă trebuie să fie ţinute de formatori calificaţi. Procedurile şi
practicile variază de la o ţară la alta, iar persoanele trebuie să ştie ce este mai bine pentru zona
lor. Practicile de prim ajutor sunt în continuu proces de revizuire şi îmbunătăţire. Formatorii
trebuie să verifice noile apariţii în literatura de specialitate şi care sunt cele mai noi şi mai
eficiente proceduri.
Acest capitol este doar un ghid care orientează trainerul spre elementele de prim ajutor care ar
trebui incluse în orice curs adresat celor care lucrează în mediile de noapte.
Sub nicio formă, acest curs nu trebuie ţinut de unul singur sau de persoane necalificate în
acordarea primului ajutor.
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1.4. Sfaturi pentru implementarea componentelor
Spaţiul de lucru. Alocaţi
suficient spaţiu pentru ca grupul
să se simtă confortabil, astfel
încât demonstrarea tehnicii şi
reflecţia în grup să aibă loc cu
uşurinţă.

Grupurile de lucru . Organizaţi
cursanţii în grupuri mici. Fiecare
grup ar trebui format astfel încât
oamenii din fiecare club, bar
, organizaţie, companie să fie
împărţiţi aşa încât să se permită
creşterea diversităţii învăţării.

Înainte de a începe. Verificaţi
regulile de lucru în grup (sarcini
şi timp).

Fiţi clar.

Transmiteţi informaţii clare şi daţi
instrucţiuni simple.

Diferite metode posibile de
evaluare.

Cursul ca întreg (şi fiecare capitol
în parte) poate fi evaluat atât
calitativ, cât şi cantitativ.

Faceţi învăţarea distractivă.

Învăţarea distractivă este învăţare
eficientă
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Tabelul 1. Un scurt rezumat al conţinutului fiecărui capitol şi durata aproximativă.

Sesiunea

Conţinutul

Durata

1

Substanţe psihoactive, clasificare, definiţii,
concepte, efecte şi riscuri asociate

2h20m

2

Comunicare, rezolvarea conflictelor şi
strategii preventive.

3h30m

3

Primul ajutor în caz de urgenţă şi
îmbunătăţirea acestor abilităţi (urgenţa)*

2h (1h30m)

4

Training de formare pentru barmani şi
chelneri

2h30m

5

Gestionarea contextului fizic

2h20m

6

Legislaţie

2h20m

*formare opţională de asistente medicale de urgenţă

Ziua 1

Ziua 2

Ziua3

15 h – 16h 30 min

Un ultim comentariu cu privire la acest manual: Deşi acesta este un produs al proiectului Club
Health şi este disponibil gratuit, aşteptările noastre sunt ca oamenii ce intenţionează să utilizeze
acest manul să urmeze cursuri de formare înainte. Folosirea greşită sau necorespunzătoare a
materialului poate schimba atât obiectivele, cât şi rezultatele aşteptate.
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Capitolul 1. Substanţele psihoactive
PREZENTARE
În ultimii ani, abuzul de droguri legale şi ilegale a crescut considerabil. Acesta a provocat o serie de
probleme de sănătate şi socio-economice pentru societatea noastră şi a devenit o importantă provocare
pentru sănătate. În comunităţile noastre, am învăţat să trăim cu drogurile. Punctul de vedere al societăţii
privind drogurile, care ar trebui sa fie legale sau ilegale, se schimbă în timp şi depind de consideraţii
economice, culturale şi politice. În ultimii ani am identificat o schimbare importantă în tendinţele utilizării
de substanţe.
Au apărut noi tendinţe. Există diferite grupuri de utilizare-abuz şi s-a dezvoltat un nou grup de
consumatori. Spre exemplu, în statistici apar mai multe femei, iar vârsta de iniţiere a scăzut. În literatura
ştiintifică, este posibil să se găsească o legătură clară între mediile vieţii de noapte şi consumul de
substanţe sintetice, precum şi dovada răspândirii consumului de substanţe ca formă recreativă (exemplu,
Bellis et al. 2000; Calafat et al.1999; Forsyth et al. 1997; Tossmann et al. 1999). Drogurile licite şi ilicite pot
cauza o serie de daune fizice, psihologice, sociale şi economice, nu doar persoanelor, dar şi familiilor şi
comunităţii. Totuşi, “limbajul” dependenţei este, de cele mai multe ori, confuz. Există diferite interpretări
ale termenilor, definiţiilor şi conceptelor, rezultând faptul că de cele mai multe ori acelaşi subiect sau
temă are diferite sau multiple înţelesuri. Tocmai de aceea este importantă crearea unui limbaj comun.
Acest lucru va avea o serie de beneficii. În primul rând, ajută la o mai bună înţelegere a complexităţii
abuzului şi în al doilea rând, facilitează şi împarte informaţii şi înţelegere. Standardizarea limbajului,
conceptelor şi definiţiilor despre stupefiante va avea mai multe beneficii. În acelaşi timp, cei implicaţi în
combaterea acestui fenomen trebuie să înveţe să împărtăşească cunoştinţe, informaţii şi dovezi cu privire
la aspectele problemei. Atunci când formarea este întreprinsă sub această perspectivă, acest capitol
devine o parte integrantă a cursului, pentru că este esenţial să oferim profesioniştilor informaţii credibile
care să răspundă nevoilor lor cu privire la substanţe, efectele şi consecinţele utilizării acestora.
Conceptele de bază ale capitolului:
•
•
•
•
•
•
•

Consumul şi abuzul de droguri
Substanţele psihoactive; Clasificare
Droguri legale şi ilegale
Toleranţă
Dependenţă: fizică şi psihică
Efecte şi simptome
Mituri şi credinţe

Ataşat (Anexa 2) este o scurtă descriere a celor mai importante subiecte legate de cele mai populare
substanţe psihoactive. Formatorul trebuie să aibă cunoştinţe solide despre aceste probleme.
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OBIECTIVE
• Să se identifice cele mai cunoscute substanţe psihoactive, efectele şi consecinţele utilizării acestora.
• Să se clarifice concepte şi definiţii.
• Să se demitizeze mituri şi credinţe eronate.
DURATĂ
2h 20m
MATERIALE
Foaia de lucru „Substanţe psihoactive”: Anexa 1.
Informaţie suplimentară: „Droguri legale şi ilegale – efectele şi consecinţele utilizării acestora” (Anexa 2)

PROCESUL
Pasul 1. Prezentarea grupului de lucru (5
minute). Faceţi o prezentare generală clară a
cursului (notă: acesta poate fi primul contact al
cursanţilor cu acest curs). (5 minute)
Pasul 2. Lucru în echipă (25 minute)
I. Introducere (5 minute)
II. Având în vedere numărul total de cursanţi,
formatorul trebuie să îi organizeze în echipe
mici, de aproximativ 3-4 persoane.
III. Distribuiţi o foaie de lucru la fiecare echipă
(Anexa 1)
IV. Fiecare echipă alege o substanţă la care să
lucreze, apoi lucrează în grup (20 minute)

Pasul 3. Prezentarea rezultatelor activităţii
echipei (30 minute)
Fiecare echipă numeşte un purtător de cuvânt
care prezintă rezultatele activităţii grupului de
lucru. Formatorul ar trebui să ia doar notiţe cu
privire la opiniile exprimate şi perspectivele
cursanţilor.
Pasul 4. Formatorul rezumă munca cursanţilor
printr-o prezentare care să integreze definiţii,
concepte, clasificare substanţelor cheie, efectele
şi consecinţele utilizării acestora. Dacă se doreşte
se poate utiliza PowerPoint. (50 minute)
Pasul 5. Participanţii vor fi rugaţi să pună
întrebări sau să facă comentarii. Dialogul este
foarte important. (10 minute)
Pasul 6. Evaluarea sesiunii. (10 minute)
Formatorul le va cere cursanţilor să facă
comentarii asupra acestei sesiuni, înainte de a
împărţi un chestionar de evaluare anonim.
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Capitolul 2. Comunicarea, rezolvarea conflictelor şi
strategii preventive
PREZENTARE
Comunicarea este un complex proces interactiv şi ar trebui gândită ca un schimb şi un flux de informaţii,
gânduri şi idei, de la unu la altul sau de la unu la mai mulţi. Implică un emiţător ce transmite idei,
informaţii sau gânduri unui receptor. Acest proces cere un vast repertoar de competenţe: spre exemplu,
procesarea, ascultarea, observarea, vorbirea, chestionarea, analizarea şi evaluarea intrapersonală şi
interpersonală. Participanţii la curs vor face eforturi pentru a fi buni comunicatori, cu excepţia cazului
în care aceştia nu sunt motivaţi de înţelegerea faptului că, manifestarea competenţelor de comunicare
verbală şi non-verbală este o abilitate care îmbunătăţi: i) relaţiile personale; ii) abilitatea lor de a obţine şi
de a progresa în serviciu; iii) eficacitatea lor în schimbarea ideilor, credinţelor şi acţiunilor altor persoane
(Chesebro et al. 1995). Conflictul este parte a vieţii noatre şi cu toţii am experimentat situaţii în care
oameni diferiţi cu diferite interese şi nevoi au intrat în conflict. Cu toate acestea, în context recreaţional,
oamenii cu aceleaşi interese, gusturi şi nevoi, de asemenea pot intra în conflict.
Privind realitatea contextelor recreaţionale, înţelegem cât de importantă este comunicarea. Prin
publicitate (comunicarea scrisă, orală sau vizuală) clienţii sunt atraşi către localurile de recreere şi prin
comunicare (exemplu, muzică, sunet şi imagini) răspundem nevoilor şi dorinţelor lor. Îmbunătăţirea
competenţelor de comunicare ale personalului ne va permite să reducem problemele ce apar în
localurile de noapte (ex: violenţe, agresiuni, accidente), creând astfel un mediu sănătos şi sigur. Sesiunea
de rezolvare a conflictelor va pregăti personalul pentru situaţii dificile sau problematice, ce ştim că se
petrec adesea. Dacă situaţiile pot fi anticipate, atunci pot fi evitate, evitând astfel consecinţele negative
asupra localului, a personalului şi a clienţilor. În multe cazuri, eficacitatea rezolvării conflictelor în
contexte recreaţionale poate face diferenţa între rezultatele pozitive sau negative pentru proprietar,
personal şi clienţi.
Această sesiune poate fi împărţită în două părţi:
1. Competenţe de comunicare şi
2. Rezolvarea conflictului.
Conceptele de bază ale sesiunii:
•
•
•
•
•
•
•

Comunicarea: procesul de comunicare şi elementele comunicării
Comunicarea verbală şi non-verbală
Limbajul trupului
Conflictul
Rezolvarea conflictului
Asertivitatea
Stiluri de comunicare
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OBIECTIVE
•
•
•
•

recunoaşterea importanţei comunicării în relaţiile umane
recunoaşterea diferitelor stiluri de comunicare
identificare, învăţarea şi dezbaterea diferitelor stiluri eficiente de comunicare
îmbunătăţirea competenţelor de comunicare interne (între personal) şi relaţiile externe (între
personal şi clienţi)
• identificarea semnelor asociate comportamentului conflictual sau agresiv
• identificarea, analizarea şi discutarea comportamentului fizic şi verbal ce pot ajuta la evitarea
situaţiilor conflictuale (strategii de prevenire)
Durată
3h 30 m: Partea I (1h), Partea II (2h30)
MATERIALE
Foaia de lucru, „Situaţii de conflict”: Anexa 3; Informaţie suplimentară „Instrucţiunile jocului de rol”, Anexa
4
şi să repete acţiunea III. Spuneţi cursanţilor
că fiind acum mai aproape pot observa mai
multe detalii despre persoana din faţa lor. (5
Partea I-a: Activităţi de comunicare
minute)
V. Cereţi cursanţilor să avanseze într-o poziţie
Pasul 1. Introducerea tematicii (5 minute)
cât mai apropiată de cealaltă persoană, dar
unde să se simtă încă confortabil cu celălalt.
Pasul 2. Joc pedagogic (45 minute)
Nu trebuie să îl atingă pe celălalt. În această
poziţie repetaţi activitatea III. (3 minute)
I. Împărţiţi grupul în câte doi şi rugaţi cursanţii
să menţină liniştea pe întreg parcursul jocului. VI. Rugaţi cursanţi să revină la poziţia iniţială şi să
se relaxeze (2 minute)
(3 minute)
VII. Cursanţii trebuie să îşi caute un alt partener şi
II. Puneţi cursanţi pe două rânduri faţă în faţă,
să repete fiecare pas. (15 minute)
orientaţi unii către alţii despărţiţi de un spaţiu
VIII.La sfârşitul exerciţiului toţi cursanţi trebuie
de 3 metri între cele două linii şi aproximativ
0,5 metri între membrii aceluiaşi rând. (2
să vorbească şi să reflecteze la experienţa
pe care au avut-o. Formatorul trebuie să îşi
minute)
exprime percepţia despre acest exerciţiu,
bazându-se pe ceea ce au observat. (10
OOOOOOOOOO
minute)
OOOOOOOOOO
PROCESUL

III. Anunţaţi cursanţi să noteze cât mai multe
detalii despre persoana din faţa lor. Cereţi-le
să păstreze contactul vizual, dar niciodată să
nu aibă contact verbal (5 minute).
IV. Acum cereţi cursanţilor să înainteze un metru

Pasul 3. Utilizând o prezentare în PowerPoint,
formatorul propune tema: „abilităţi în
comunicare” (10 minute)
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Partea a-II-a: Rezolvarea conflictelor şi strategii de prevenţie
Pentru a doua parte a cursului, formatorul ar trebui să propună tema de discuţie utilizând această
întrebare: „Cine nu a participat sau nu a fost martor la un conflict într-un context recreaţional al vieţii
de noapte?”
Pasul 4. Muncă individuală. Distribuiţi o foaie de lucru fiecărui cursant (Anexa 3) (10 minute)
Pasul 5. Muncă în grup (50 minute)
I.

Atunci când au terminat de completat foaia de lucru, cereţi cursanţilor să se grupeze câte doi sau
trei (ţinând cont de numărul de participanţi la cursul de formare)
II. Cereţi cursanţilor să compare şi să discute răspunsurile şi să încerce să negocieze asupra unui
răspuns la fiecare echipă - răspunsurile trebuie să fie de comun acord. (20 minute)
III. Fiecare echipă desemnează o persoană care să prezinte concluziile grupului.
IV. Cursanţii îşi prezintă răspunsurile. (formatorii trebuie să noteze opiniile cursanţiilor şi comentariile
celorlalţi) (20 minute)
Pasul 6. Jocul de rol (30 minute)
I.
II.
III.
IV.

Propuneţi un joc de rol utilizând una din poveştile alese de grup (Anexa 4)
Cereţi cursanţilor să aleagă câte un rol
Jocul de rol (20 minute)
Formatorul conduce o analiză a jocului de rol şi a situaţiei create (10 minute)

Pasul 7. Formatorul trebuie să rezume munca cursanţilor, să integreze informaţii despre cum se
îmbogăţesc capacităţile de comunicare, atât interne (între membrii personalului), cât şi externe (între
personal şi clienţi). Această prezentare poate fi făcută în PowerPoint. (40 minute)
Pasul 8. Participanţii sunt rugaţi să pună întrebări sau să facă comentarii pe baza a ceea ce au văzut
sau au auzit. Dialogul este foarte important. (10 minute)
Pasul 9. Evaluarea sesiunii (10 minute)
Formatorii vor ruga cursanţii să îşi exprime părerea în legătură cu cursul înainte de a distribui un
chestionar de evaluare anonim.
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Capitolul 3. Primul ajutor în caz de urgenţă şi
îmbunătăţirea acestor abilităţi
PREZENTARE
Primul ajutor constă în furnizarea de asistenţă primară pentru o boală acută sau rănire. Este, de obicei,
efectuat de persoane neavizate (dar de preferat ca persoanele să fie formate în acest sens), pe persoane
bolnave sau rănite, până când li se poate oferi acestora un tratament medical specializat. În contextele
de recreere, pot apărea situaţii critice pe care oamenii încearcă să le rezolve, dar nu întotdeauna în cel
mai bun mod posibil. Aplicarea primului ajutor necorespunzător nu este eficient şi poate agrava, uneori,
situaţiile.
Anumite boli sau leziuni minore poate nu necesită asistenţă medicală dincolo de o intervenţie de prim
ajutor, dar această decizie trebuie să fie luată cu atenţie, pentru că unele situaţii (aparent) simple pot
deveni grave.
În general primul ajutor este format dintr-o serie de tehnici simple, în unele cazuri salvatoare, pe care
o persoană le poate învăţa pentru a putea oferi ajutor cu un echipament minimal. Cursul de formare în
acordarea primului ajutor trebuie ţinut de instructori acreditaţi (spre exemplu, doctori sau alte cadre
medicale), utilizând materialele adecvate.
Obiectivele acestui curs pot fi rezumate în trei idei cheie:
1. păstrarea în viaţă a pacientului: acesta este obiectivul prioritar al îngrijirii medicale/ primului ajutor
2. reducerea daunelor: asemenea, uneori numită „prevenirea agravării leziunilor” sau „prevenirea
înrăutăţirii stării de sănătate”. Acest lucru se referă la factori, cum ar fi: i) mutarea pacientului departe
de cauzele de vătămare, ii) aplicarea tehnicii de prim ajutor pentru prevenirea înrăutăţirii stării de
sănătate.
3. recuperarea: primul ajutor poate fi văzut ca începerea procesului de recuperare (din boli acute sau
leziuni), şi în unele cazuri, poate implica încheierea tratamentului, spre exemplu, aplicarea unui
plasture pe o rană mică.
Obiectivul acestui capitol de curs este să dezvolte la personalul din localurile de noapte, abilitatea de a
acorda primul ajutor într-o serie de situaţii. Cursul de prim ajutor implică:
• asigurarea capacităţii de a recunoaşte un număr de situaţii critice, ce apar frecvent în contextele vieţii
de noapte, şi dezvoltarea abilităţilor pentru acordarea primul ajutor în mod corect
• asigurarea că tratamentul medical acordat este profesionist.
Acest capitol se centrează pe cursul de prim ajutor. Sunt prezentate scenarii în care cursanţii sunt
rugaţi să rezolve problemele, expunând astfel cunoştinţele de prim ajutor. Formatorul trebuie să
observe răspunsurile participanţilor, să identifice pentru cursanţi procedurile corecte şi incorecte. După
ce posibilele soluţii au fost discutate, formatorul prezintă şi demonstrează procedurile corecte şi îi
informează pe cursanţi despre consecinţele procedurilor incorecte. Fiecărui grup i se cere să propună
strategii pentru o gestionare eficientă a situaţiilor de urgenţă ce pot apărea în contextul activităţii lor
proprii (spre
exemplu: în cluburi, săli de concerte, baruri etc.).
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Concepte de bază:
•
•
•
•
•

primul ajutor şi îngrijirea de urgenţă
trauma
supradoza
intoxicaţia
tehnici de resuscitare cardio-pulmonare (RCP)

OBIECTIVE
•
•
•
•

Identificarea situaţiilor critice, chiar şi atunci când par necritice;
Dobândirea de cunoştinţe şi competenţe pentru a administra tehnicile de prim ajutor;
Conştientizarea situaţiei cu scopul de a proteja victima de alţi clienţi;
Furnizarea de cunoştinţe şi competenţe pentru a menţine facilităţile primului ajutor şi asigurarea de
zone/ camere ce sunt echipate adecvat acestui scop;
• Conştientizarea necesităţii de a se abţine de la judecăţi de valoare despre comportamentul victimelor
şi de la discursuri moralizatoare sau de vinovăţie;
• Apelarea în mod eficient a serviciului de ambulanţă sau de urgenţă din ghidul de sesizări.
• Influenţarea oamenilor competenţi să acorde îngrijiri medicale adecvate.
DURATĂ
2h fără cursul opţional de RCP (+ 1h 30m)
MATERIALE
Foaia de lucru „primul ajutor”: Anexa 5
Informaţii suplimentare „Cardurile de prim ajutor” Anexa 6
Dacă se oferă un curs mai mare (4h) ce implică cursul de RCP, atunci sunt necesare manechine gonflabile
(şi materialele legate de igienă), în funcţie de mărimea grupului.

24

Club Health - “Proiectul - Sănătate și nopți mai sigure pentru tineri” - Curs de formare a personalului ce activează în spaţii de noapte

PROCESUL
Pasul 1. Introducerea tematicii (5 minute).

Pasul 3. Formatorul recapitulează obiectivele
cursul de prim ajutor. (20 minute).

Formatorul subliniază obiectivele / aşteptările
acestui curs. Îi întreabă pe cursanţi dacă sunt
familiarizaţi cu anumite situaţii (spre exemplu:
sufocări, junghiuri, stop cardiac, leşin, supradoză
de heroină, supradoză de alcool, hemoragii,
violuri) şi discută frecvenţa acestor întâmplări în
context recreaţional.

În primul rând, revede competenţele cerute
pentru a recunoaşte situaţiile critice şi acordarea
de prim ajutor în condiţii sigure şi sănătoase.
În al doilea rând, prevede necesitatea de a se
asigura că va fi acordat tratamentul medical
corespunzător. Formatorul discută cu echipa
despre:

Pasul 2. Munca în grup (80 minute)
I.
II.

III.

IV.

V.

Formatorul cere cursanţilor să se grupeze câte
3 sau 4 (în funcţie de numărul participanţilor).
Fiecărui grup i se va da o foaie de lucru şi
unul sau două scenarii care trebuie discutate
(Anexa 5) de fiecare echipă în parte pentru a
identifica succesiunea acţiunilor. (5 minute)
Cursanţilor li se cere să compare răspunsurile
individuale şi să aleagă o persoană care
să prezinte răspunsul la care au ajuns de
comun acord. Doar un singur răspuns poate fi
prezentat. (20 minute)
Reprezentatul fiecărui grup prezintă strategia
de rezolvare a problemei. Pentru fiecare
scenariu, grupul trebuie să evidenţieze cele
mai adecvate tehnici de prim ajutor şi cele
mai comune greşeli. (5 minute / grup)
După fiecare prezentare, formatorul
trebuie să evidenţieze ceea ce a fost
corect şi să explice motivul pentru fiecare
procedură cerută. De asemenea, trebuie
să se centreze pe ceea ce nu a fost corect,
şi să arate procedura corectă. Instructorul
trebuie să explice dezavantajele procedurii
necorespunzătoare (vezi Anexa 6 – Informaţii
suplimentare, Cardul de prim ajutor). (5
mininute/ grup)

• Cele mai comune caracteristici asociate cu
câteva categorii de stupefiante;
• Obiectivele cheie ale primului ajutor
(păstrarea funcţiilor vitale, reducerea
vătămărilor corporale, recuperarea);
• O cameră, în club, adecvată medical;
• Când şi cum se utilizează ambulanţa sau
serviciul de urgenţă;
• Cum să influenţeze oamenii competenţi să
ofere ajutor medical adecvat.
Formatorul trebuie să rezume munca cursanţilor,
integrând definiţii, concepte şi tehnici. Pentru
prezentare se poate utiliza PowerPoint.
Pasul 4. OPŢIONAL. Formatorul prezintă paşii
tehnicii de resuscitare cardio-pulmonară,
utilizând ajutoare adecvate. Grupul este
organizat în perechi. Fiecare cursant trebuie
să practice toţi paşii din tehnica RCP, utilizând
manechinele atunci când este necesar. Cursanţii
apreciază aptitudinile, în timp ce colegul lor
evoluează, apoi cursanţii vor schimba rolurile.
Cursanţii trebuie să aibă cât mai multă practică
(90 minute).
Pasul 5. Evaluarea sesiunii (15 minute).
Formatorii vor ruga cursanţii să îşi exprime
părerea în legătură cu cursul înainte de a
completa un chestionar de evaluare anonim.
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Capitolul 4. Training de formare pentru
barmani şi chelneri
PREZENTARE
Alcoolul face parte din viaţa şi cultura multora şi este asociat cu câteva tipuri de evenimente în societate.
Sunt multe situaţiile care sunt pretexte pentru a bea unul sau mai multe pahare de alcool. În multe
situaţii, alcoolul este utilizat pentru a se celebra bucuriile vieţii (spre exemplu, victoria, veştile bune
personale sau profesionale) sau pentru că vrem să uităm durerea unei pierderi sau a unui eşec. De
cele mai multe ori, oamenii nu văd alcoolul ca o substanţă psihoactivă. Cu toate acestea, dependenţa
de alcool poate avea consecinţe fizice, psihologice, sociale, economice sau legale. Consumul în exces
de alcool reprezintă un potenţial pentru câteva riscuri severe de sănătate (inclusiv moartea), având
un impact important asupra factorilor sociali şi economici. Violenţa domestică, crimele, accidentele
din trafic, leziunile, absenţa de la locul de muncă, accidentele de la locul de muncă şi relaţiile sexuale
neprotejate sunt doar câteva dintre efectele şi consecinţele abuzului de alcool. Companiile de băuturi
utilizează puterea pe care o au pentru a promova băuturile alcoolice, dar şi pentru a promova festivaluri
(şi alte evenimente) unde alcoolul are un rol important.
Pentru mulţi tineri, consumul de alcool este o parte importantă a petrecerii timpului liber la sfârşit de
săptămână. De cele mai multe ori, tinerii caută localuri unde băuturile sunt mai ieftine. Dacă alcoolul
este ieftin, acest lucru poate duce la un consum excesiv. Alcoolul este asemenea un facilitator sau liant
social şi încurajează lumea să se distreze. De asemenea, consumul de alcool este o sursă de probleme,
atât pentru consumatori, cât şi pentru cei ce sunt în contact cu aceştia (exemplu, chelneri, personalul
localului, supraveghetorii de la intrarea în local). Responsabilitatea pentru asigurarea unui mediu
sănătos al localurilor de noapte aparţine proprietarilor, managerilor şi personalului. Prin urmare este
foarte important să lucrăm cu ei. Oferindu-le cursuri de formare şi sprijin îi putem ajuta să creeze un
context recreaţional mai sănătos şi mai sigur. Pentru a putea gestiona problemele de comportament
în localurile unde consumul de alcool este permis, toţi membrii personalului ar trebui să fie capabili să
comunice eficient unii cu alţii şi cu clienţii şi de asemenea, să poată lucra ca o echipă. Planurile trebuie
pregătite înainte (personalul trebuie să fie activ şi nu doar proactiv) pentru a putea face faţă situaţiilor
problematice sau extreme. Personalul trebuie să fie capabil să îşi păstreze calmul şi să adopte o atitudine
nonviolentă, chiar şi atunci când este provocat. Acest lucru necesită instruire şi bune competenţe de
comunicare, precum şi control emoţional şi situaţional.
Concepte de bază:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectele şi consecinţele consumului de alcool (consum şi abuz)
Starea de ebrietate
Consumul de alcool controlat
Consumul de alcool la chefuri
Nivelul de alcool în sânge
Accidentele în trafic
Violenţa
Miturile şi credinţele
Cursurile de formare pentru vânzătorii de băuturi alcoolice
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OBIECTIVE
•
•
•
•

Să recunoască efectele şi consecinţele consumului de alcool (consum şi abuz)
Să dezbată cele cinci motive pentru care femeile trebuie să bea diferit de bărbaţi
Să recunoască semnele instalării stării de ebrietate
Să dezbată strategii care să le permită să refuze vânzarea de alcool minorilor şi persoanelor în stare
de ebrietate avansată
• Să dezbată strategii care să le permită evitarea violenţei şi a accidentelor în trafic.
DURATĂ
2h 30m
MATERIALE
Foaia de lucru „Vânzarea responsabilă a băuturilor alcoolice” (Anexa 7);
Informaţie suplimentară „Regulile jocului de rol” (Anexa 4).
PROCESUL

Pasul 4. Jocul de rol (30 minute)

Pasul 1. Introducerea tematicii cursului
(5 minute)

I.

Pasul 2. Muncă individuală. Distribuiţi o foaie de
lucru fiecărui cursant (10 minute)
Pasul 3. Munca în echipă (45 minute)
I.

Atunci când toată lumea a terminat de
completat foile de lucru, cereţi cursanţilor să
se grupeze câte 2-3, în funcţie de numărul de
participanţi.
II. Cursanţii sunt rugaţi să îşi compare
răspunsurile, să aleagă o persoană care să
îi reprezinte şi să aleagă un singur răspuns
corect per grup. Doar un singur răspuns
poate fi prezentat. (20 minute)
III. Fiecare echipă alege o persoană care să
prezinte munca grupului
IV. Cursanţii trebuie lăsaţi să îşi prezinte munca.
Formatorul trebuie să ia notiţe în legătură cu
opiniile cursanţilor şi comentariile celorlaţi
participanţi.

Propuneţi un joc de rol utilizând o parte din
scenariul „din momentul în care Domnul Jose
şi-a adus aminte ce s-a întâmplat în noaptea
aceea” (revizuiţi Anexa 4)
II. Cereţi cursanţilor să îşi aleagă un rol: Domnul
Jose, clientul, prietena
III. Jocul de rol (20 minute)
IV. Formatorul analizează interpretarea (10
minute)
Pasul 5. Formatorul trebuie să rezume munca
cursanţilor, integrând informaţii despre cum se
negociază o vânzare responsabilă de băuturi
alcoolice clienţilor. Pentru prezentare se poate
utiliza PowerPoint. (40 minute)
Pasul 6. Participanţii sunt rugaţi să pună întrebări
sau să facă comentarii pe baza a ceea ce au văzut
sau au auzit. Dialogul este foarte important. (10
minute)
Pasul 7. Evaluarea sesiunii (10 minute).
Formatorii vor ruga cursanţii să îşi exprime
părerea în legătură cu cursul înainte de a
completa un chestionar de evaluare anonim.
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Capitolul 5. Gestionarea contextului fizic
PREZENTARE
Siguranţa în mediile vieţii de noapte, la festivaluri sau în alte contexte recreaţionale a devenit o
problemă importantă. Nivelul de preocupare pentru nivelul de siguranţă în contextele recreaţionale
ale vieţii de noapte este în creştere. Majoritatea tinerilor ce ies în oraş, caută un loc unde să danseze, să
întâlnească alte persoane, să asculte muzică, să se distreze şi să se bucure de o atmosferă prietenoasă,
dar cu certitudine caută şi localuri unde alcoolul este ieftin. Proprietarii şi personalul din baruri, cluburi,
discoteci au responsabilitatea socială şi legală de a asigura siguranţa clienţilor şi a angajaţilor. Unul
din răspunsurile la această problemă este centrarea pe capacitatea localurilor de a oferi siguranţă atât
personalului, cât şi clienţilor, şi dezvoltarea diferitelor strategii ce pot oferi acest lucru. Spre exemplu,
localurile bine gestionate pot oferi un anumit nivel de protecţie socială consumatorilor de alcool
(exemplu: împiedicarea clienţilor în stare de ebrietate de a mai consuma alcool). Este acceptat faptul că
numărul mare de persoane în stare de ebrietate, aflate în acelaşi local, creează condiţii de vătămare (spre
exemplu: confruntarea şi întâlnirea cu străini agresivi). Astfel, mediile în care consumul de alcool este
permis au un nivel mai mare de daune provocate din cauza alcoolului, inclusiv beţie, agresiune, agresiuni
sexuale, tulburări publice, leziuni traumatice accidentale, conducerea sub influenţa alcoolului, accidente
în trafic (Hughes et a.2011).
Reducerea efectele nocive ale alcoolului este responsabilitatea proprietarului şi a personalului şi
poate fi asigurată prin gestionarea eficientă a contextul fizic din local. Aceasta depinde de organizarea
fizică a serviciilor şi activităţilor recreative. Organizarea implică: iluminarea, zone întunecate, scaune,
temperatură, ventilaţie, controlul zonelor problematice, accesul, coada de la bar, controlarea toaletelor,
controlul la intrarea în club, politica de utilizare a sticlei şi control multimedia (spre exemplu: imagini cu
conţinut ridicat de violenţă sau cu un comportament sexual explicit).
Concepte de bază:
•
•
•
•
•

Localurile de noapte
Managementul
Siguranţa
Securitatea
Organizarea / supervizarea
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OBIECTIVE
• conştientizarea despre cum localurile pot funcţiona mai bine
• identificarea cu eficacitate a situaţiilor problematice din local
• îmbunătăţirea siguranţei şi a confortului în localuri
DURATĂ
2h 20m
MATERIALE
Foaia de lucru „Contextul fizic”: Anexele 8/8A/9/9A

PROCESUL
Pasul 1. Introducerea tematicii cursului
(5 minute)
Pasul 2. Muncă individuală. Distribuiţi o foaie
de lucru per cursant (20 minute). Foile de lucru
distribuite depind de locul de muncă în care
lucrează:
• într-un local mic (exemplu, bar)- vor primi
foaia de lucru: Anexele 8 şi 8A
• într-un local mare (exemplu, discotecă)- vor
primi foaia de lucru: Anexele 9 şi 9A
Pasul 3. Muncă în grup (55 minute)
I.

Atunci când au terminat de completat foile
de lucru, împărţiţi cursanţii în echipe de
2-3 persoane (în funcţie de numărul de
participanţi). Dacă grupul de cursanţi este
eterogen şi include persoane de la alte
localuri, atunci echipele trebuie organizate
din cursanţi ce aparţin unor localuri diferite.
(15 minute)
II. Echipa trebuie să se gândească la răspunsuri
şi să facă comentarii. Ei trebuie să facă o
listă cu consideraţiile importante privind

siguranţa.(20 minute)
III. Fiecare echipă alege o persoană care să
prezinte munca grupului.
IV. Se lasă cursanţii să îşi prezinte munca.
Formatorul trebuie să ia notiţe despre opiniile
şi comentariile cursanţilor. (20 minute)
Pasul 4. Formatorul trebuie să rezume munca
cursanţilor şi să introducă informaţii despre cum
se negociază responsabil o vânzare de băuturi
alcoolice clienţilor. Pentru prezentare se poate
utiliza PowerPoint. (40 minute).
Pasul 5. Participanţii sunt rugaţi să pună întrebări
sau să facă comentarii pe baza a ceea ce au văzut
sau au auzit. Dialogul este foarte important. (10
minute).
Pasul 6. Evaluarea sesiunii (10 minute).
Formatorii vor ruga cursanţii să îşi exprime
părerea în legătură cu cursul înainte de a
completa un chestionar de evaluare anonim.
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Capitolul 6. Legislaţie
PREZENTARE
În cele mai multe ţări membre U.E., sistemul de justiţie ia în considerare tipul de daune cauzate de
consumul de droguri şi dacă contravenţia este legată de implicarea pe piaţa stupefiantelor, consumul
personal sau posesia pentru consumul personal (EMCCDA Annual Report 2010).
Acest capitol prezintă o serie de scenarii / situaţii ce sunt comune în experienţa zilnică a lucrătorilor din
viaţa de noapte (spre exemplu, DJ, barmani, supraveghetori de la intrarea în local şi chelneri). Unele
din aceste scenarii / situaţii pot avea importante consecinţe legale. Prin urmare, este important ca
potenţialele consecinţe legale ale unor activităţi / strategii desfăşurate de personalul din viaţa de noapte
să fie discutate.
Faptul că fiecare ţară europeană are propriile legi, ne-a determinat să identificăm o serie de aspecte care,
deşi nu au un răspuns identic în fiecare jurisdicţie, au anumite teme ce traversează graniţele teritoriale.
Totuşi, acest capitol trebuie adaptat de formatori, astfel încât să reflecte contextele sau realitatea locală
şi/ sau naţională.
Concepte de bază:
•
•
•
•
•

Delicvenţi
Incriminare
Supraveghere video
Amenzi/ penalităţi
Agresiune
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OBIECTIVE
• conştientizarea lucrătorilor din domeniul vieţii de noapte privind consecinţele prezenţei sau absenţei
unui comportament din partea lor.
DURATĂ
2h 20m
MATERIALE
Foaia de lucru „Legislaţia”: Anexa 10
PROCESUL
Pasul 1. Introducerea tematicii capitolului (5
minute)
Pasul 2. Muncă individuală. Distribuiţi o foaie de
lucru per cursant. Cereţi-le să revadă scenariul şi
să răspundă la întrebări. (15 minute)
Pasul 3. Munca în grup (55 minute)
I.

Atunci când au terminat de completat foile
de lucru, împărţiţi cursanţii în grupuri de
2-3 persoane (în funcţie de numărul de
participanţi). Dacă echipa de cursanţi este
eterogenă şi include persoane de la alte
localuri, atunci grupurile trebuie organizate
din cursanţi ce aparţin unor localuri diferite.
(15 minute)
II. Echipa trebuie să analizeze aceste răspunsuri
şi să facă comentarii. Ei trebuie să facă o
listă cu consideraţiile importante privind
siguranţa.(20 minute)
III. Fiecare grup alege o persoană care să
prezinte munca grupului.
IV. Se lasă cursanţii să îşi prezinte munca.
Formatorul trebuie să ia notiţe despre opiniile
şi comentariile cursanţilor. (20 minute)

Pasul 4. Formatorul trebuie să rezume munca
cursanţilor şi să introducă informaţii despre cum
se negociază o vânzare responsabilă de băuturi
alcoolice clienţilor. Pentru prezentare se poate
utiliza PowerPoint. (50 minute)
Pasul 5. Participanţii sunt rugaţi să pună întrebări
sau să facă comentarii pe baza a ceea ce au văzut
sau au auzit. Dialogul este foarte important. (10
minute)
Pasul 6. Evaluarea sesiunii (10 minute).
Formatorii vor ruga cursanţii să îşi exprime
părerea în legătură cu cursul înainte de a
completa un chestionar de evaluare anonim.
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Este uşor de cumpărat
această substanţă?

Motive şi contexte
pentru uz şi abuz

Credinţe / Mituri

Dependenţă psihologică Ce se poate face într-o
situaţie de abuz?

Efecte neaşteptate

Numele echipei
Nume________________________________________________vârstă____ Nume________________________________________________vârstă____
Nume________________________________________________vârstă____ Nume________________________________________________vârstă____
Nume________________________________________________vârstă____ Nume________________________________________________vârstă____

Dependenţă fizică

Metode de administrare Efecte aşteptate

Caracteristici ale
substanţelor / semne
fizice

Gândiţi-vă la cele mai consumate substanţe: tutun, alcool, canabis, ecstasy şi cocaină. Gândiţi-vă la tipul de consum şi la miturile asociate consumului de susbtanţe.
1.Fiecare echipă trebuie să se concentreze pe o familie de substanţe şi să analizeze tot ce ştiu despre aceasta.
2.Din rezultatele primului exerciţiu, reflectaţi asupra aspectelor legate de convingeri, mituri şi riscuri asociate cu substanţele noi şi căutaţi căi ce pot apărea în situaţiile de abuz.

Munca în echipă despre _________________

Anexa 1. Substanţele psihoactive

Anexa 2. Droguri legale şi ilegale - efecte şi
consecinţe
Nivelul de răspândire al consumului de droguri ilegale şi legale, raportate de chestionarele efectuate
în localurile cu muzică şi dans, variază, în mod inevitabil, în funcţie de tipul de local, tipul de muzică,
de grupul ţintă şi, de asemenea, de anul în care sondajul a fost realizat (OEDT 2006). Cercetările vizează
tinerii din U.E. care participă la evenimente muzicale, raportează în mod constant o mult mai mare
răspândire a consumului de droguri decât cel constatat în sondajele populaţiei. Acesta pare să fie cazul
tuturor ţărilor în care astfel de sondaje au fost efectuate (OEDT - Raportul anual 2006).
Cofeina. Cofeina acţionează ca un stimulent al sistemului nervos central şi este cea mai populară
substanţă psihoactivă la nivel mondial. Ea se găseşte în cantităţi diferite, în seminţele, frunzele şi fructele
unor plante. Frecvent este consumată de oameni în infuzii extrase din bobul de cafea şi din frunzele
arborelui de ceai, precum şi din diverse alimente şi băuturi care conţin produse derivate din nuca de
cola. Începând cu anii 1980 consumul băuturilor răcoritoare a crescut în mod dramatic, acestea devenind
o sursă importantă de cofeină (de exemplu: băuturi energizante) şi sunt de obicei asociate cu viaţa de
noapte.
Alcoolul. Reducerea consumului de alcool şi a efectelor sale nocive în rândul tinerilor este o prioritate
majoră de sănătate publică europeană (Comisia Comunităţilor Europene 2006). Acest stupefiant legal
este unul dintre cele mai frecvent utilizate, nu numai în spaţiile de distracţie, dar, de asemenea, la
domiciliu, în timpul meselor şi la diferite sărbători sau evenimente sociale (Calafat 2010).
Alcoolul este promovat activ în multe feluri, în situaţii sociale, culturale, recreative şi religioase. De
asemenea, alcoolul oferă o sursă foarte importantă de venituri pentru guvernele şi economiile locale.
Europa este regiunea la nivel mondial cu cea mai mare rată a consumului de alcool (Anderson şi
Baumberg 2006). În mici cantităţi, în mod normal, alcoolul, îi face pe oameni mai sociabili, acţionând ca
un “lubrifiant social” (Calafat 2010). Cu toate acestea cantităţile crescute de alcool afectează starea de
spirit, aptitudinile şi acţiunile consumatorilor de alcool; problemele pot apare chiar înainte ca o persoană
să devine “beată” (Calafat 2010). Mulţi oameni nu percep alcoolul ca pe o substanţă psihoactivă, cu un
potenţial ridicat de dependenţă şi o gamă largă de potenţialele consecinţe. Problemele tipice legate
de consumul de alcool sunt violenţa, comportamentul sexual riscant şi condusul maşinii în stare de
ebrietate. Starea de comă poate apare cu uşurinţă în cazul în care se consumă prea mult alcool.
Un studiu realizat de IREFREA (Proiect Sonar - 1998) în nouă oraşe europene a identificat similitudini şi
diferenţe în modul în care tinerii petrecăreţi (vârsta 16-30) se bucură de viaţa de noapte. Proiectul Sonar a
încercat să studieze diferite modele de consum de droguri şi la sub-culturi. S-a observat că şapte din zece
surse au băut cel puţin o dată în ultima lună. Între 23-25 de ani mahmureala este, în general, destul de
uşor de depăşit. De asemenea, mai multe persoane din acest grup de vârsta, consideră că mahmureala
este un preţ corect pentru o noapte fantastică (Calafat et al. 1999). Problema este că tinerii au tendinţa de
a se îmbăta în mod intenţionat. Chefurile cu băuturi au devenit o problemă gravă în oraşele europene.
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Tutunul. Deşi fumatul a fost în declin pentru un timp, în multe ţări europene, rata de declin este acum
încetinită (Graham 1996). În multe ţări, femeile fumează la fel de mult ca şi bărbaţii şi în mod special
fetele fumează mai mult decât băieţii (Allender et al. 2009). Datorită conţinutului de nicotină tutunul
crează dependenţă, nicotina fiind componenta cea mai activă şi toxică. Mai mulţi cercetători au
demonstrat că fumatul predispune la utilizarea de droguri ilicite, asemenea canabisului (Rassol 2009).
Efectele asupra sănătăţii a unui nivel de expunere ridicat, “fumat pasiv” (spre exemplu: personalul),
pot fi apropiate de cele ale fumatului activ, inclusiv un risc crescut de cancer pulmonar, diabet zaharat,
boli respiratorii, cardiovasculare, hipertensiune arterială, accidente vascular-cerebrale şi probleme de
sănătate sexuală (Calafat 2010). Interzicerea fumatului în interiorul spaţiilor este o iniţiativă cu un rol
crucial în prevenirea problemelor de sănătate. Această lege este deja existentă în unele ţări. Cu toate
acestea, această măsură, uneori, nu este pusă în aplicare în discoteci, baruri sau alte localuri. Acest lucru
se datorează, de obicei, lipsei de control sau de supraveghere a respectării legii.
Canabisul. Canabisul este cel mai popular drog ilegal şi utilizat pe scară largă în rândul tinerilor (dar
şi de persoanele mai în vârstă), şi are un lung istoric de utilizare medicală, de agrement şi industrială
(Calafat 2010). Acesta este un medicament utilizat într-o varietate de localuri, pentru diferite scopuri
(de exemplu, relaxare, socializare, pentru somn etc.). Potenţialul euforic al canabisului este, probabil,
cea mai importantă caracteristică în continua sa utilizarea pe scară largă şi, adesea, în forma cronică de
agrement. Chiar şi atunci când oamenii nu consumă canabis pentru activităţile de recreere, datorită
efectelor sale de relaxare acest drog este consumat de indivizii care trebuie să fie activi şi participativi,
pentru a încheia noaptea şi pentru a se relaxa după o petrecere sau o sesiune de dans. Din acest motiv,
nu este un stupefiant tipic al vieţii de noapte de agrement. Un alt motiv care explică de ce canabisul nu
este utilizat mai frecvent în localurile vieţii de noapte este faptul că utilizarea acestuia este foarte uşor de
detectat de către personalul de securitate sau de alţi membrii ai personalului (Calafat 2010). Efectele pe
termen scurt ale canabisului sunt subiective (în funcţie de multe lucruri cum ar fi aşteptările şi motivaţia),
incluzând: schimbări în discernământ, schimbări de dispoziţie (cel mai uşor de observat), predispoziţie
spre pălăvrăgeală, veselie şi intensitatea de culori şi de sunet. Alte efecte fizice pe termen scurt includ
un ritm cardiac crescut, tensiunea arterială redusă, depreciere pe termen scurt a memoriei episodice,
a memorie de lucru, de coordonare psihomotorie şi de concentrare. Ca o consecinţă a acestor efecte,
condusul de autovehicule şi alte activităţi pot fi afectate, devenind critice şi potenţial foarte periculoase.
Disponibilitatea privind unele forme de canabis mai puternice poate duce la o creştere a problemelor
legate de consumul de canabis. În ceea ce priveşte controversa legată de legalizarea consumului de
canabis, aceasta a fost corelată cu nivelul crescând al prohibiţiei care actualmente afectează utilizarea
tutunului în multe societăţi. Aceasta a dus la întrebarea: “De ce ar fi legalizat canabisul când un drog legal
ca şi tutunul este atât de ferm urmărit prin lege?” (Calafat 2010)?
Ecstasy. Cunoscut în limbajul cotidian ca “drogul dragostei”, ecstasy este o amfetamină cu efecte
stimulante. Ecstasy are, de asemenea, un efect asupra percepţiei. Consumatori de ecstasy spun că după
consumare devin mai empatici. Ecstasy produce o stare temporară de “deschidere”, cu o percepţie sporită
asupra muzicii şi a culorilor. Unii utilizatori, de asemenea, declară că se simt mai în legătură cu alte
persoane aflate în locul respectiv şi că acesta este ceva mult mai plăcut. Ecstasy a devenit foarte popular
la sfârşitul anilor ‘80 şi în timpul anilor ‘90 şi este încă popular în mediile de distracţie nocturne. (Calafat
2010) Ecstasy a devenit un simbol pentru o întreaga cultură (techno, dans şi rave) şi pentru acest motiv,
în unele ţări se vorbeşte despre generaţa ecstasy. (Calafat 2010) Ecstasy este un drog de agrement şi nu
este utilizat în mod normal în afara acestui context. (Calafat 2010) În trecut tineri credeau că ecstasy nu
este periculos. Cu toate acestea, acum, este cunoscut faptul că ecstasy creează dependenţă şi că aceasta
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poate produce anxietate, atacuri de panică, episoade de confuzie şi stări paranoice sau psihotice. Există,
de asemenea, posibilitatea ca aceasta să provoace leziuni ale creierului. Consumul este legat de stările
depresive, schimbările de personalitate şi pierderile de memorie, chiar şi după ce utilizarea acestuia a
încetat. Ecstasy afectează mecanismele de reglare a temperaturii corpului şi utilizarea acestuia poate
duce la accidente vascular cerebrale datorate căldurii şi, în consecinţă, un număr de decese au fost legate
de consumul de ecstasy. (Calafat 2010)
Cocaina. Clorhidrat Cocaina este o pulbere de culoare albă derivată din frunzele plantei de coca şi a
devenit foarte populară printre clubberii din ultimii ani. Cocaina este al doilea cel mai frecvent utilizat
drog ilicit în Europa (ECMDDA 2007). Cocaina este un stimulent cu o acţiune de foarte scurtă durată.
Acest lucru poate duce la utilizarea frecventă de cocaină şi / sau la consumul în doze mari. Acesta este
unul din motivele importante pentru care cocaina creează dependenţă. Când este fumată sub formă de
“crack”, efectele se simt imediat, dar dispar mult mai repede. Atunci când este injectată, efectele sunt
resimţite imediat şi sunt mult mai intense. Mulţi utilizatori devin compulsivi în utilizarea lor, ceea ce
înseamnă o dependenţă “fizică sau psihologică”. Utilizatorii se simt vivace şi foarte încrezători. Cu toate
acestea, consumul regulat de cocaină, de cele mai multe ori, duce la dezvoltarea unor probleme grave de
sănătate (de exemplu: anxietate şi paranoia). (Calafat 2010) Cocaina este o cauză cunoscută a atacurilor
de panică. Cocaina a cauzat convulsii, accidente vasculare cerebrale şi atacuri de cord. Persoane aflate
sub influenţa cocainei tind să aibă un risc crescut de asumare de riscuri inutile (de exemplu: condusul
maşinii sub influenţa cocainei sau întreţinerea de relaţii sexuale neprotejate). Consumul de cocaină
este corelat cu utilizarea simultană sau cu abuzul de alte droguri. (Calafat 2010) Efectele negative ale
cocainei nu sunt foarte clar percepute. Consumatorii de cocaină sunt, în multe cazuri, utilizatori a mai
multor droguri. Cocaina este deseori asociată cu alcoolul şi cu tutunul (şi, uneori, cu heroina). Consumul
de cocaină în combinaţie cu alcoolul “ajută” consumatorul la sporirea capacităţii de utilizare a alcoolului.
(Calafat 2010) Combinarea cocainei cu alte droguri are ca rezultat un consum mai accentuat din ambele
substanţe. Consumul de cocaină este legat (direct sau indirect) cu un risc mai mare de mortalitate (de
exemplu: accidente, sinucideri, omucideri).
Amfetamina. În ultimul timp, consumul de amfetamine a devenit foarte popular. Amfetaminele sunt
utilizate mai mult de tineri ca un drog de agrement şi pentru a potenţa performanţa. Există mai multe
tipuri de amfetamină, cum ar fi sulfat de amfetamină, dexedrine, metamfetamină şi dexamphetamină.
Amfetamina creează dependenţă.(Calafat 2010) Termenul argotic cel mai popular pentru amfetamină
este “viteză”, dar termeni, cum ar fi magician, “sulf” sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă.
Amfetaminele, ca şi cocaina, sunt stimulente folosite pentru a creşte nivelul de vigilenţă şi pentru a
menţine oamenii treji, ceea ce le face mai populare în contextele de agrement. Cu toate acestea, folosirea
lor nu este limitată doar la contexte de agrement. Consumul de amfetamină a fost pe larg identificat
în alte contexte (de exemplu: în rândul elevilor de colegiu, la locul de muncă şi în conflictele armate).
Amfetaminele sunt adesea distribuite sub formă de pastile, dar, de asemenea, pot fi disponibile sub
formă de pulbere sau de mici cristale. Utilizatorii generează rapid toleranţă (este, prin urmare, necesară
creşterea dozei pentru a obţine acelaşi efect). Efecte pot dura până la şase ore. Amfetaminele sunt în mod
normal, înghiţite, dar acestea pot fi injectate şi atunci când sunt sub forma unor cristale (de exemplu:
“ice”, ”crystal meth”), ele pot fi, de asemenea, fumate. Efectul amfetaminei se resimte într-o jumătate
de oră de la consumul oral, în cazul în care este injectată sau fumată efectele se simt mult mai repede.
Amfetaminele duc la dependenţă şi sunt mult mai periculoase atunci când sunt fumate, dar aceasta
formă de utilizare nu este foarte comună în Europa.
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Poppers. “Poppers” este numele popular pentru diverşi alchil nitriţi, inclusiv nitritul de izobutil, nitrit
de butil, şi nitritul de amil, şi au fost parte din cultura de club din anii 1970. Poppers dilată vasele de
sânge pentru a permite ca o cantitate mai mare de sânge să ajungă la inimă. Un “poppers Rush”, în mod
normal durează 2-5 minute, produce senzaţii calde şi ameţeli. Poppers sunt, de obicei, prizate direct
dintr-o sticlă. Homosexuali folosesc adesea poppers ca un stimulent sexual. Deoarece poppers cauzează
deschiderea vaselor de sânge, este mai uşor de a contacta o infecţie, inclusiv boli cu transmitere sexuală,
cum ar fi HIV sau altele. Poppers este de obicei vândut în sex-shopuri, cluburi, pe internet şi în baruri
gay. Poppers au un risc mai mic decât alte droguri recreaţionale, dar pot fi periculoase pentru cei ce au
probleme pulmonare şi cardiace, anemie sau glaucom. (Calafat 2010) Poppers poate fi, uneori, periculos
atunci când este amestecat cu alte medicamente (în special stimulente sexuale), deoarece poate
provoca scăderea tensiunii arteriale la un nivel periculos. (Calafat 2010) Consumul de poppers, după
alcool, canabis sau cocaină poate agrava efectele negative ale celuilalt stimulent. Datorită potenţialului
pentru daune neurologice grave, efectele adverse pot apărea, de asemenea, în urma utilizării pe termen
lung. Înghiţirea sau aspirarea de lichide, mai degrabă decât inhalarea de vaporilor săi este deosebit de
periculoasă şi se poate dovedi fatală. (Calafat 2010) Conţinutul exact al acestor produse nu este cunoscut,
şi ele nu sunt de testate.
Medicamente şi droguri de club. Droguri, cum ar fi acidul gama hidroxibutiric (GHB) / Gamma
Butirolactona (GBL), Ketamina şi Rohypnol au devenit o problemă gravă în contextele de recreere. Şiau câştigat notorietatea ca medicamentele folosite pentru a facilita atacurile sexuale, crescând astfel
urgenţa eforturilor de punere în aplicare a legii pentru urmărirea distribuitorilor acestor medicamente.
Aceste medicamente fac ca victima să fie incapabilă de a opune rezistenţă avansurilor sexuale.
Agresiunile sexuale facilitate de aceste medicamente pot fi dificil de urmărit în justiţie sau chiar
recunoaşte, pentru că:
I.

Victimele pot să nu fie conştiente de faptul că au ingerat un medicament. Când sunt dizolvate, aceste
medicamente sunt adesea invizibile şi inodore. Ele pot fi oarecum sărate, dar sunt lipsite de gust
atunci când sunt dizolvate în băuturi, cum ar fi sucuri acidulate, suc, bere sau lichior.
II. Datorită unor probleme de memorie induse de aceste medicamente, victimele nu sunt conştiente de
atac până la 8-12 de ore după ce acesta a avut loc.
III. Drogurile sunt metabolizate rapid, deci nu pot exista dovezi fizice pentru a susţine că drogurile au
fost administrate.
Tulburări de memorie cauzate de droguri elimină, de asemenea, dovezile cu privire la atac.
Droguri legale sunt substanţe care imită efectele drogurilor ilegale, dar care nu intră sub incidenţa
legilor actuale ale abuzului de droguri, şi astfel este legală posesia sau consumul acestora (şi se pot
distribui gratuit). “Drogurile legale” imită efectele drogurilor ilegale (cum ar fi cocaina, ecstasy şi
amfetamine), dar structura lor chimică este uşor diferită, ceea ce înseamnă că evită să fie clasificate ca
fiind ilegale. Deşi aceste medicamente sunt comercializate ca substanţe legale, acest lucru nu înseamnă
că acestea sunt în siguranţă sau confirmate pentru consum. Înseamnă doar că nu a fost declarată ilegală
posesia sau consumul acestora. Drogurile chimice (de multe ori conţin îngrăşăminte) nu au fost utilizate
în medicamentele de uz uman şi, prin urmare, nu au fost niciodată testate în mod corespunzător. Astfel,
există un potenţial de dezvoltare a problemelor de sănătate grave. Unele medicamente comercializate
ca droguri legale conţin de fapt, unele ingrediente care sunt ilegale. În combinaţie cu alcoolul sau orice
alte substanţe legale sau ilegale, acestea pot fi foarte periculoase. Pot duce la inhibiţii reduse, convulsii,
somnolenţă sau comă. Riscurile sunt foarte imprevizibile, deoarece nu există niciun control al calităţii sau
“purităţii”.
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Anexa 3. Situaţii conflictuale
Luaţi în considerare fiecare dintre aceste şase situaţii de conflict. Vă rugăm să faceţi unele comentarii
la aceste cinci scenarii şi să încercaţi să răspundeţi la următoarea întrebare: Dacă ai fi martor cum ai
reacţiona?
Cazul 1
Pe ringul de dans, un om în mod accidental loveşte o altă persoană şi varsă băutură pe hainele acestuia.
Victima ridică braţele şi se plânge. Victima cere o explicaţie, apoi împinge făptaşul. Sunt schimbate
insultele şi se face o provocare la luptă. Unul dintre bărbaţi este în stare de ebrietate.
Cazul 2
Un bărbat şi o femeie dansează pe ringul de dans, par a se bucura de muzică. Un alt bărbat vine în spatele
femeii şi începe să o perturbe. Ea se preface că nu observă situaţia, dar el persistă cu comportamentul său
provocator. Companionul femeii cere intrusului să o lase în pace. Omul spune ceva, dar nu este posibil să
se audă, din cauza volumului muzicii. Situaţia devine tensionată şi ambii bărbaţii devin tot mai agresivi,
împingându-se şi insultându-se reciproc.
Cazul 3
Un om aşteptând la bar este beat şi enervează alţi clienţi care aşteaptă să fie serviţi vorbind foarte tare
şi jignitor cu barmanul pentru că nu-l serveşte imediat. Când barmanul îi cere să se calmeze şi să aştepte
omul spune că el e “oaspete de seamă”, un client important şi că se va plânge la proprietar al cărui prieten
apropiat este.
Cazul 4
O fată beată urcă pe o masă, comportament care este împotriva regulilor localului şi dansează cu
entuziasm de câteva minute. Un membru al personalului îi cere să coboare. Ea nu răspunde şi continuă
să danseze. Angajatul încearcă din nou, dar este din nou ignorat. În cele din urmă el încearcă să intervină
fizic pentru a o coborî de pe masă. În încercarea sa fata cade penibil.
Cazul 5
Într-un club, în apropierea barului, doi membri ai personalului sunt angajaţi într-o discuţie foarte
emoţională. Unul dintre ei a fost prins fumând în baie de către un alt coleg, care a spus că va face o
notificare către manager. Omul prins la fumat a încercat fără succes să îl descurajeze pe colegul său să
întreprindă acţiunea şi apoi l-a atacat violent, lovindu-l cu pumnul.
Cazul 6
Un grup de fete intră la toaletă. Ele vorbesc foarte tare şi încep să lovească violent uşile de la cabine
pentru a verifica dacă acestea sunt goale. Una dintre cabine este ocupată şi urmează ţipete şi insulte
zgomotos schimbate.
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Anexa 4. Desfăşurarea jocului de rol
Introducere şi „spargerea gheţii” (aceasta este opţională).
Selectaţi o activitate de „spargerea gheţii” adecvată (opţional), concentrată pe atenţia grupului şi pe
reînnoirea empatiei de grup.
Prezentaţi scenariul şi stabiliţi scopul jocului de rol. Scenariile pot fi extrase din lecţiile precedente sau
propuse de către participanţi.
Alocarea rolurilor
Este foarte important să fiţi atent la distribuirea diferitelor roluri. În mod ideal, toată lumea va fi angajată
în jocul de rol, dar, uneori, poate veţi dori să utilizaţi observatori pentru a raporta asupra a ceea ce s-a
întâmplat de fapt şi pentru a face comentarii.
Setarea scenei
Actorii sunt informaţi cu privire la rolurile lor precum şi despre timpul, locul şi situaţia adoptată. Cu toate
acestea, nu se precizează fiecare detaliu - pentru a permite creativitatea. Un exemplu de scenariu de joc
de rol este: încercaţi să convingeţi un client să nu bea alcool.
Pregătirea publicul
Dacă există un public, stabiliţi-le sarcinile astfel încât aceştia să devină participanţi activi în jocul de rol,
pentru ca aceştia să poată oferi feedback (de exemplu: realism şi abilităţile observate la comunicarea
non-verbală).
Role-playing
Odată ce scena a fost stabilită, permiteţi începerea jocului de rol. Ar trebui să fie scurt şi să se axeze pe
probleme-cheie.
Feedback-ul
După jocul de rol, ar trebui să dezvoltaţi discuţii mici sau mari de grup:
•
•
•
•
•
•

Care a fost rezultatul jocului de rol?
Cum te-ai simţit în rolul tău?
Ce atitudini au fost exprimate?
Care sunt alte consecinţe potenţiale ale jocului de rol?
Ce ai învăţat de la personajul interpretat?
Ce crezi despre comportamentul personajului tău? (Observatorii şi celelalte personaje pot face
comentarii)
• Ce ai face diferit? (Dacă ai fi fost în locul lor sau dacă ai avea o a doua şansă)
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Unele dintre răspunsurile etapei de feedback pot fi utilizate pentru a ajuta la “interogarea” unei persoane
ca ea să împărtăşească orice emoţie asociată cu jocul de rol. Întrebările utilizate în acest scop ar putea fi:
•
•
•
•
•

Ce simţi în legătură cu rolul jucat de tine?
Ce fel de persoană a fost personajul tău?
Ţi-a plăcut personajul?
De ce personajul tău a acţionat în modul în care a făcut-o?
Cum aţi reacţiona în acest tip de situaţie?

Atunci când efectuează jocul de rol, sunt de evitat:
•
•
•
•

judecăţile despre jocul de rol – concentraţi-vă pe generarea de acţiuni alternative
comentariile, inhibarea activităţilor - aşteptaţi până când acestea se termină şi apoi discutaţi
alegerea participanţilor pentru a juca roluri prea aproape de viaţa lor reală sau de situaţii familiare
scenarii care sunt prea complexe sau care au prea multe personaje

Pentru a termina activitatea faceţi un comentariu final şi rezumaţi activitatea desfăşurată. Este
important ca toţi participanţii să discute despre experienţele lor.
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Anexa 5. Primul ajutor –
Munca în echipă
Luaţi în considerare următoarele situaţii şi pentru fiecare notaţi procedeele şi resursele pe care le consideraţi
necesare în gestionarea eficientă a situaţiei.
SITUAŢII CRITICE

PROCEDURI ŞI RESURSE

1. Sufocare
Pe balconul unui club un cuplu stă de vorbă în timp
ce mănâncă alune. Doamna/ Domnişoara începe să
râdă şi apoi brusc şi violent se sufocă, prezentând
semne ale blocării căilor respiratorii.
2. Înjunghiere
La intrarea într-un bar, doi tineri se ceartă şi unul îl
înjunghie pe celălalt în piept şi abdomen, lăsând
cuţitul în corpul victimei. Tânărul începe să respire
cu dificultate şi să prezinte semne de pierde a
cunoştiinţei.
3. Stop cardiac
La o petrecere dansantă o persoană tânără care a
dansat foarte mult cade fără o cauză aparentă. Ea
nu respiră şi nu are puls.
4. Căderea
O femeie tânără care a dansat pe un podium la doi
metri în înălţime cade şi prezintă semne de a avea
o fractură de claviculă. Dupa 20 de minute vomită
violent.
5. Supradoză de heroină
În uşa unei clădiri din apropierea unui club de
noapte doi tineri s-au injectat. Unul pare foarte
tulburat şi vă spune că celălalt “nu respiră sau nu
răspunde, nu se trezeşte şi ar putea fi mort”.
6. Supradozaj de alcool
O tânără a participat la un concurs de băut alcool,
bând shot-uri de alcool cu nişte prieteni. Ea arată
confuză, prezintă semne de deteriorare a stării
de sănătate, apoi prezintă semne de a pierdere a
cunoştiinţei.
7. Hemoragie (cauzată de tăierea cu o sticlă)
Doi tineri părăsesc un bar, când unul dintre ei se
taie la picior în nişte cioburi aflate pe podea. Începe
să sângereze abundent.
8. Viol
Un supraveghetor de la uşa clubului de noapte
este abordat de o tânără înnebunită de durere şi
plângând. Ea spune că fost violată de doi bărbaţi
care au urmărit-o la ieşirea din acel club.
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Anexa 6. Trainingul Primul ajutor –
elemente de formare
Luaţi în considerare următoarele situaţii şi pentru fiecare notaţi procedeele şi resursele pe care le consideraţi
necesare în gestionarea eficientă a situaţiei.
SITUAŢII CRITICE

1. Sufocare

Pe balconul unui club un cuplu stă de vorbă în timp ce mănâncă alune.
Doamna/ Domnişoara începe să râdă, şi apoi brusc şi violent se sufocă,
prezentând semne ale blocării căilor respiratorii.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Bătaie pe spatele pacientei.
Un pahar de apă.
Puneţi degetele sau o lingură
în gură pentru a se disloca
orice obstrucţie.

Sufocarea este obstrucţie mecanică a fluxului de aer în plămâni. Sufocarea împiedică respiraţia şi poate
fi parţială sau completă. În cazul unei sufocări parţiale debitul de aer este menţinut, deşi este insuficient.
Sufocarea prelungită sau completă devine asfixie, care duce la anoxie şi este potenţial fatală dacă nu este
tratată rapid. Oxigenul din plămâni şi din sânge poate păstra victima în viaţă pentru câteva minute, după ce
respiraţia se opreşte complet.
Simptome si semne clinice:
ΐΐ Persoana nu poate vorbi, plânge sau are o mare dificultate şi capacitate limitată de a face acest lucru;
ΐΐ Respiraţia, dacă este posibilă, este foarte dificilă, producând zgomote sau este şuierătoare;
ΐΐ Pacientul emite o tuse violentă şi involuntară, şuierături sau zgomote asociate cu starea de vomă (victimele
sufocării mai grave pot avea doar o capacitate limitată pentru aceste simptome);
ΐΐ Pacientul se ţine cu disperare de gât sau de gură sau încercă să îşi inducă vărsături;
ΐΐ Dacă respiraţia nu este restabilită rapid, faţa persoanei devine albastră (cianoza), din cauza lipsei de oxigen
inconştienţa putând urma în curând.
Sufocare poate fi cauzată de:
ΐΐ Obstrucţie fizică a căilor respiratorii de către un corp străin;
ΐΐ Boli respiratorii care implică obstrucţie căilor respiratorii;
ΐΐ Strângerea prin apăsare a gâtului
Proceduri corecte
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
1. Încurajarea victimei să tuşească
Mulţi oameni sunt prea predispuşi la a efectua intervenţii potenţial
periculoase (de exemplu: lovituri abdominale), pentru chestiuni care ar fi
putut fi înlăturate fără o astfel de intervenţie gravă. În cazul în care sufocarea
este cauzată de o substanţă iritantă, mai degrabă decât de o obstrucţie a
căilor respiratorii, şi dacă pacientul este conştient, ar trebui să i se permită
să bea apă singur, pentru a încerca să îşi cureţe gâtul. Din moment ce căile
respiratorii sunt deja închise, nu există pericolul ca apa să intre în plămâni.

Resurse necesare
Bariere de urgenţă (de ex:
mănuşi şi masca de pe faţă)

2. Loviturile pe spate
Dă lovituri dure - folosind podul mâinii, pe partea superioară a spatelui
victimei, loviţi într-o direcţie ascendentă, de obicei, fiind administrate între
cinci şi douăzeci de lovituri. Loviturile sunt date pentru a crea o acumulare
de presiune în spatele blocajului; astfel ajutaţi pacientul să îndepărteze
obstacolul. În unele cazuri, vibraţia fizică a acţiunii poate fi suficientă pentru
a provoca mişcarea suficientă a obstacolului pentru a permite eliberarea
căilor respiratorii.
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Proceduri corecte
http://www.youtube.com/watch?v=tEIiEAn7b-U
3. Lovituri abdominale sau “Manevra Heimlich”
Efectuarea de lovituri abdominale presupune ca salvatorul să stea în
spatele pacientului şi, cu mâinile, să exercite o presiune pe partea de jos a
diafragmei. Manevra comprimă plămânii şi pune presiune asupra oricăror
obiecte depuse în trahee, cu scopul de a le elimina. În esenţă, se realizează
un fel de “tuse artificială”. O tehnică modificată este utilizată pentru gravide
şi / sau pacienţii obezi. Cel ce oferă primul ajutor pune mâna în centrul
pieptului şi apasă producând presiune. Chiar şi atunci când Manevra
Heimlich se face corect, persoana asupra căreia se efectuează poate fi rănită
prin producerea unei fracturi de apendice xifoid sau coaste.

Resurse necesare
Bariere de urgenţă (de ex:
mănuşi şi masca de pe faţă)

4.Tratamentul cu lovituri abdominale aplicate personal.
O persoană poate efectua, de asemenea lovituri abdominale pe el / ea însăşi
prin utilizarea unui obiect fix, cum ar fi o balustradă sau spatele unui scaun
pentru a aplica o presiune, ca şi în cazul în care mâinile salvatorului ar face
în mod normal acest lucru. Ca şi în alte forme de procedură, este posibil să
apară leziunile interne.
5. Introducerea degetului pe gâtul unui pacient inconştient.
Odată ce o victimă devine inconştientă primul-ajutor poate implica
înlăturarea blocajului prin introducerea degetelor în gât şi trecerea lor de-a
lungul părţii din spate a acestuia pentru a îndepărta orice obstacol al căilor
respiratorii. Cu această tehnică există riscul de cauza alte probleme (cum ar
fi inducerea vărsăturilor).
6. CPR
După ce pacientul a devenit inconştient şi nu mai poate respira aplicarea
CPR ar putea fi necesară (CPR este o combinaţie de compresiuni pe piept
şi de respiraţie gură la gură). CPR ar putea fi suficient pentru a disloca
elementul obstructiv şi a permite aerarea, în parte, a căilor respiratorii astfel
încât să existe schimburi gazoase la nivelul plămânilor.
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2. Înjunghiere

La intrarea într-un bar, doi tineri se ceartă şi unul îl înjunghie pe celălalt în
piept şi abdomen, lăsând cuţitul în corpul victimei. Tânărul începe să respire
cu dificultate şi să prezinte semne de pierde a cunoştiinţei.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Scoateţi cuţitul şi apăsaţi pe
rană. Chemaţi serviciile de
urgenţă

Atunci când o persoană este înjunghiată în zona pieptului, se pot întâlni următoarele simptome sau semne:
ΐΐ Hemoragii grave şi pierderi de sânge abundente;

ΐΐ Respiraţia, dacă este prezentă, se produce prin gâtuire sau şuierător;

ΐΐ Dacă respiraţia nu este restabilită rapid, faţa persoanei devine albastră (cianoza), din cauza lipsei de oxigen

ducând la inconştienţă.

Atunci când o persoană este înjunghiată în zona abdominală, se pot întâlni următoarele simptome sau
semne:
ΐΐ Hemoragie în zona abdominală;

ΐΐ Datorită pierderii masive de sânge persoana intră in şoc hipovolemic, cauzând bătăi rapide ale inimii şi

inconştienţă.

Proceduri corecte
1. Nu scoateţi cuţitul din corpul victimei
Multe persoane intervin rapid şi încercă să scoată cuţitul din corp. Totuşi,
aceasta este o mare greşeală pentru că eliminarea cuţitului poate creşte
în mod semnificativ cantitatea de pierdere de sânge şi poate provoca
hemoragie.

Resurse necesare
Apelaţi serviciile de urgenţă.
Pansament steril sau o cârpă
curată.
Bariere de urgenţă (de ex
mănuşi şi masca de pe faţă

2. Compresia leziunilor deschise
La o rană cauzată prin înjunghiere, presiunea ar trebui să fie aplicată cu un
material cât mai curat posibil, pentru a preveni apariţia şocului hipovolemic.
Dacă materialele se îmbibă cu sânge, nu scoateţi şi înlocuiţi materialele
ci puneţi mai multe materiale peste. Eliminarea materialelor îmbibate de
sânge poate redeschide rana şi distruge orice coagulare a sângelui.
3. CPR
După ce pacientul a devenit inconştient şi nu mai respiră, ar putea fi
necesară CPR (CPR este o combinaţie de compresiuni pe piept şi de
respiraţie gură la gură). Dacă cuţitul este blocat în piept comprimările nu ar
trebui să fie încercate.
4. Apel pentru ajutor
Atunci când cineva a fost înjunghiat, ar trebui să contactaţi serviciile
medicale de urgenţă, să explicaţi concis şi cu cât mai multe detalii posibil
ce s-a întâmplat. Este important să se transmită informaţii cum ar fi timpul
aproximativ de la înjunghiere şi starea de conştienţă a victimei. Serviciile
medicale de urgenţă vă pot oferi instrucţiuni despre cum să se acţioneze
sau să se asiste victima.
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Proceduri corecte
5. Dovadă
Este esenţial să se păstreze toate obiectele care aparţin autorilor (de
exemplu: mucuri de ţigară, articole de îmbrăcăminte etc). După incident,
încercaţi să vă amintiţi cât mai multe detalii posibile, scriind tot ce vă aduceţi
aminte de situaţie şi circumstanţele în care atacul a avut loc: locul, timpul,
oamenii care erau de faţă, informaţii despre autor sau autori (culoarea
părului şi a tunsorii, culoarea ochilor, accente, mirosuri, marca / model de
maşină, numărul de înregistrare, etc).

Resurse necesare
Apelaţi serviciile de urgenţă.
Pansament steril sau o cârpă
curată.
Bariere de urgenţă (de ex
mănuşi şi masca de pe faţă)

NOTĂ - În majoritatea ţărilor europene victima nu are nici o obligaţie de a
decide dacă să depună sau nu plângere imediat (de exemplu, poate avea
şase luni pentru a face acest lucru).

SITUAŢII CRITICE

3. Stop cardiac

La o petrecere dansantă o persoană tânără care a dansat foarte mult cade
fără o cauză aparentă. Ea nu respiră şi nu are puls.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Mişcă persoana
Apelează la serviciile de
urgenţă

Atunci când o persoană are un stop cardiao-respirator, următoarele semne sau simptome pot fi prezente:
ΐΐ pulsul inimii modificat sau absent;
ΐΐ lipsa respirației,
ΐΐ inconştienţă.

Stopul cardio-respirator poate apărea din cauza: problemelor respiratorii, problemelor asociate cu boli
cardiovasculare sau consumul unor medicamente.
Proceduri corecte
1. Stopul cardio-respirator
Odată ce stopul cardio-respirator a fost identificat corect, dacă este necesar,
procedurile ar trebui să fie iniţiate cât mai curând posibil (este o combinaţie
de comprimări pe piept şi de respiraţie gură la gură). 30 comprimări trebuie
să fie atribuite pentru fiecare 2 respiraţii gură la gură.

Resurse necesare
Apelaţi serviciile de urgenţă.
Bariere de urgenţă (de ex
mănuşi şi masca de pe faţă)

2. A solicita ajutor
Odată ce s-a identificat un stop cardio-respirator ar trebui să contactaţi
serviciile medicale de urgență cărora să le explicaţi ceea ce s-a întâmplat.
Este important să indicaţi ora aproximativă a stopului cardio-respirator şi să
constataţi gradul de conştienţă a individului. Serviciile de urgenţă ar trebui
să acorde instrucţiuni precise aplicabile la locul incidentului.
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4. Căderea

O femeie tânără care a dansat pe unui podium la doi metri în înălţime cade
şi prezintă semne de a avea o fractură de claviculă. Dupa 20 de minute
vomită violent.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Se mişcă persoana şi se ajută
să se ridice. Se apelează la
serviciile de urgenţă.

Atunci când o persoană cade de la o înălţime considerabilă, următoarele semne sau simptome pot apărea:
ΐΐ semne de fractură, în orice parte a corpului, o pierdere de mobilitate în funcţie de locul în care apar

leziunile;
ΐΐ leziuni la cap sau coloană,
ΐΐ inconştienţă.

Majoritatea leziunilor la cap / coloana vertebrală nu necesită tratament dincolo de analgezice, dar o
monitorizare atentă pentru complicaţii precum hemoragii intracraniene sau paraplegie este necesară. În
cazul în care creierul / maduva spinării au fost grav deteriorate de un traumatism, o evaluare completă
neurochirurgicală este urgentă.
Proceduri corecte
1. Dacă o persoană este inconştientă pe podea, se va apela la serviciile
medicale de urgenţă şi nu se mişcă imediat pacientul
Multe persoane aleg să desfăşoare o intervenţie rapidă şi încearcă să ridice
individul sau să îl aşeze în “poziţia de recuperare” (întors pe o parte). Cu toate
acestea, pacientul ar trebui să nu fi perturbat şi dacă este posibil, să rămână
imobilizat în poziția în care a fost găsit. Dacă individul este inconştient acest
lucru poate fi un semn de vătămare la cap/gât/măduva; în caz de mișcare
poate creşte durerea şi poate fi provocată quadriplegia, paraplegie sau chiar
decesul. Serviciile medicale de urgență ar trebui să fie contactate imediat şi
să le fie explicată clar situaţia dată.

Resurse necesare
Apelaţi serviciile de urgenţă.
Bariere de urgenţă (de ex
mănuşi şi masca de pe faţă)

2. Dacă persoana este conştientă şi există o dovadă de deteriorare a
membrelor
Încercaţi să imobilizați membrele şi apelați la serviciile medicale de urgenţă.
În cazul în care un os a fost fracturat, nu încercaţi să puneţi osul la loc
sau să puneţi membrul în poziţia sa iniţială; oricare dintre aceste strategii
pot provoca leziuni la vasele de sânge mari sau ar putea duce la şoc
hipovolemic.
3. Dacă persoana este conştientă şi aparent fără leziuni, dar a fost lovită
la cap.
Vărsăturile sunt un semn de rănire la cap/ coloana vertebrală. Pacientul
ar trebui să fie plasat în poziția de recuperare astfel încât vărsăturile să nu
poată fi înghiţite sau să nu poată bloca respirația; îi va fi imobilizat capul şi
gâtul, reducându-se astfel posibilitatea unor alte prejudicii.
4. Contactaţi serviciile medicale de urgență
Odată ce starea de sănătate a pacientului a fost identificată şi este în condiţii
de siguranţă ar trebui să contactaţi serviciile medicale de urgenţă cărora să li
se explice situaţia. Este important să indicaţi ora aproximativă a accidentului
şi să constataţi gradul de conştienţă a individului. Echipa de urgenţă poate
oferi unele direcţii de acţiune.
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5. Supradoză de heroină

În uşa unei clădiri din apropierea unui club de noapte doi tineri s-au injectat.
Unul pare foarte tulburat şi vă spune că celălalt “nu respiră sau nu răspunde,
nu se trezeşte şi ar putea fi mort”.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Mişcă persoana
Apelează la serviciile de
urgenţă

O supradoză poate să apară atunci când cantitatea luată este mai mare decât cea pe care utilizatorul este
obişnuit. O supradoză poate duce la o situaţie acută în care utilizatorul îşi poate pierde cunoştinţa. O doză
tolerabilă pentru un dependent de droguri ar putea fi fatală pentru un utilizator care o încearcă prima dată.
Heroina funcţionează asupra sistemul nervos central şi unul dintre efectele sale este de a încetini ritmul
cardiac. Ratele de respiraţie lentă, scad de asemenea, dramatic. Oricare dintre aceste efecte pot fi fatale dacă
doza este prea mare.
ΐΐ Funcţie de puritate şi nivelurile de toleranţă ale utilizatorului, o doză letală de heroină poate varia de la 200

la 500 mg, dar dependenţii au supravieţuit şi la doze de 1.800 mg și mai mult.
ΐΐ Cu toate acestea, „experienţa străzii” demonstrează că faţă de heroină nu există nici o “doză în condiţii de
siguranţă absolută”. Aceasta depinde de toleranţa, puritate şi cantitatea luată.
ΐΐ Principalul semn de supradozaj de heroină este o sincopă în respiraţie, care poate duce la moartea prin
sufocare.

Tipul de medicamente care sunt folosite de către cadrele medicale pentru a trata pe cineva care a utilizat o
supradoză de heroină sunt numite antagonice faţă de opiacee: Naloxon şi Naltrexon, care sunt medicamente
eliberate pe bază de prescripţie medicală. În timp ce nu sunt în prezent disponibile fără prescripţie medicală,
există puţine programe care pot distribui juridic Naloxon pentru utilizatorii de heroină (sau familia şi prietenii
lor) ca parte a sistemelor de prevenire şi educaţie la supradozaj.
Proceduri corecte
1. Dacă aveţi Naloxon, acesta se injectează.
Dacă trebuie să vă îndepărtaţi de victimă, nu uitaţi să o plasaţi în poziţia de
recuperare. Introduceţi Naloxon în seringă. 1cc de 0,4 mg/ml Naloxon poate
fi de ajuns, dar puteţi întotdeauna administra 1cc prima dată, evaluaţi şi
apoi introduceţi o altă doză. Naloxon poate fi administrat în muşchi, deci nu
trebuie să găsiţi o venă .Cele mai bune locuri pentru injectare sunt în braţ
(deltoid), coapsă (cvadricepsul) sau fese.

Resurse necesare
Apelaţi serviciile de urgenţă.
Bariere de urgenţă (de ex
mănuşi şi masca de pe faţă)
Naloxon şi seringă

2. Începerea respiraţiei artificiale.
Naloxon ar trebui „să pună consumatorul pe picioare”, destul de repede, dar
s-ar putea să mai dureze câteva minute până când victima să îşi revină. În
cazul în care nu se trezeşte şi nu se revine o respiraţie normală în termen de
câteva minute, i se va administra a doua oară Naxolon. În tot acest timp, este
important să se continue respiraţia artificială.
3. Contactează serviciile medicale de urgenţă.
Odată ce un pacient a fost identificat şi situaţia lui a fost adusă spre condiţii
de siguranţă ar trebui să contactaţi serviciile medicale de urgenţă cărora
să le explicaţi situaţia. Este important să indicaţi ora aproximativă a
incidentului şi starea de conştienţă a individului.
Echipa de urgenţă poate oferi unele direcţii de acţiune.
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6. Supradozaj de alcool

O tânără a participat la un concurs de băut alcool, bând shot-uri de alcool cu
nişte prieteni. Ea arată confuză, manifestă semne de deteriorare a stării de
sănătate, apoi prezintă semne de a pierdere a cunoştiinţei.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Aplică o baie / duş cu apă rece
Oferă o cafea tare
Apelează serviciile de urgenţă

Un supradozaj poate să apară atunci când o doză luată este mai mare decât cea pe care utilizatorul este
obişnuit să folosească. Atunci când o persoană consumă o cantitate considerabilă de băuturi alcoolice pot să
apară anumite semne sau simptome. (NOTĂ - Există o variaţie destul de mare în nivelul de toleranţă la alcool
de la persoană la persoană şi nu toţi oamenii prezintă toate efectele). Scala următoare s-ar aplica la un băutor
social tipic:
ΐΐ 0.50g/dl: Pierderea reţinerii emoţionale, vivacitate, senzaţie de căldură, înroşirea pielii feţei, insuficienţă
renală, uşoară de nehotărâre
ΐΐ 1.00g/dl: Jigniri uşoare în exprimare, pierderea fină a controlului mişcărilor (cum ar fi în scris), confuzie
atunci când se confruntă cu sarcini care necesită gândire, punct de vedere emoţional instabil, râs
necorespunzător
ΐΐ 2.00g/dl Discurs foarte deteriorat, ezitare în mers, imagine dublă, letargic dar cu posibilitatea de a fi trezit
de o voce, dificultate în menţinerea poziţiei verticale sau într-un scaun, pierderi de memorie
ΐΐ 3.00g/dl Încremenit, posibilitatea de a fi trezit doar pentru scurt timp de către un stimul fizic puternic (cum
ar fi o palmă peste faţă), sforăit adânc
ΐΐ 4.00g/dl: Comă, incontinenţă urinară (se udă singur), scăderea tensiunii arteriale, respiraţie neregulată
ΐΐ 5.00g/dl: Moartea este posibilă, fie prin oprirea respiraţiei, tensiune arterială scăzută excesiv sau vomă care
intră în plămâni , fără prezenţa reflex de protecţie când tuşeşte
Există şi alte condiţii care pot prezenta aceleaşi semne şi simptome ca şi intoxicaţia cu alcool.
Este important să se recunoască simptomele de intoxicaţie cu alcool, nu numai pentru a confirma prezenţa şi
severitatea efectului alcoolului ci şi pentru a putea, de asemenea, face diferenţierea de alte simptome care pot
coexista, imita, sau masca simptomele de intoxicaţie cu alcool. Desigur, o astfel de diferenţiere poate fi extrem
de dificilă pentru un nespecialist - persoană (chiar şi pentru cineva cu experienta ca un ofiţer de poliţie) şi
poate fi chiar la fel de dificilă pentru medici lipsiţi de experienţă. În cazul unui supradozaj acut de alcool, pentru
a obţine o idee asupra stării de ebrietate, este important să se ştie ce şi când a băut pacientul, pentru că acesta
poate avea încă mult alcool neabsorbit în stomac, care ar putea accentua în continuare dispoziţia sa.
Mahmureala din alcool se caracterizează prin dureri de cap, tremurături, greaţă, diaree, oboseală şi toate
acestea combinate cu scăderea performanţei profesionale, cognitive, sau vizual-spaţiale. Simptomele de
mahmureală par a fi cauzate de deshidratare, modificări hormonale, precum şi efectele toxice ale alcoolului
Proceduri corecte
Majoritatea persoanelor cu cazuri simple de intoxicaţie cu alcool pot fi
îngrijiţi de un prieten sau o rudă. În primul rând este necesară mutarea
persoanei de la bar sau asigurarea unui mediu calm, în condiţii de siguranţă
(sunt ţinuţi departe de echipamente, obiecte periculoase, se previne riscul
de a cădea şi nu sunt lăsaţi să conducă). Apoi se determină dacă persoana a
luat medicamente, droguri ilegale, sau non-etanol alcoolic.

Resurse necesare
Lichide zaharoase
Apelaţi la serviciile de urgenţă
în cazul în care pacientul nu
se poate recupera rapid sau
în cazul în care situaţia este
foarte gravă
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Proceduri corecte
1. Forţează persoana să vomite
Dacă persoana a consumat recent cantităţi mari de alcool, aceasta trebuie
forţată să vomite pentru a preveni absorbţia de şi mai mult alcool. Absorbţia
suplimentară de alcool va creşte nivelul de intoxicare deja existent.
Este normal ca o persoană în stare de ebrietate să vomite o dată. Totuşi,
dacă se înregistrează vărsături mai frecvente decât de două ori, aceasta ar
putea indica un traumatism cranian sau alte complicaţii. Dacă o persoană în
stare de ebrietate vomită mai mult de două ori şi nu este coerentă, atunci ar
trebui transportată de urgenţă la spital pentru examinare.
2. Administrarea forţată de lichide zaharoase
Este important ca pacientul să bea lichide dulci, pentru a evita deshidratarea
şi hipoglicemia care pot fi cauzate de intoxicaţia acută cu alcool. Lichidele
dulci au proprietăţi stimulante şi pot contracara efectul sedativ al alcoolului.
3. Contactaţi serviciile medicale de urgenţă
În cazul în care starea conştienţă este alterată şi pacientul nu mai
reacţionează, asistenţa medicală de urgenţă ar trebui să solicitată imediat.
Furnizaţi informaţii clare şi de precise. Echipa serviciilor medicale de urgenţă
poate recomanda unele intervenţii.
4. Asiguraţi supravegherea permanent
Este important ca pacientul să fie supravegheat constant pentru a fi siguri că
starea sa se ameliorează şi nu se deteriorează, astfel încât asistenţa medicală
să fie solicitată, dacă este necesar. În cazul în care aparţinătorul sau persoana
care îl supraveghează nu se simte confortabil (sau pur şi simplu nu doreşte)
să asigure monitorizarea starea persoanei intoxicate, atunci se recomandă
ca aceasta să fie transportată la spital.
5. Procesul de trezie
Nu există medicamente care să accelereze procesul de revenire din starea de
ebrietate. Cofeina (ex., consumul de cafea) şi duşurile reci pot avea un efect
minim, temporar.
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Resurse necesare
Lichide zaharoase
Apelaţi la serviciile de urgenţă
în cazul în care pacientul nu
se poate recupera rapid sau
în cazul în care situaţia este
foarte gravă
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7. Hemoragie (cauzată de tăierea cu o sticlă)

Doi tineri părăsesc un bar, când unul dintre ei se taie la picior în nişte cioburi
de pe podea. Începe să sângereze abundent.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Îndepărtează cioburile
Apelaţi serviciile de urgenţă

Atunci când o persoană este tăiată cu sticla, următoarele semne sau simptome pot apărea:
ΐΐ Hemoragie,

ΐΐ Sângerări majore, acest lucru poate fi asociat cu o pierdere a cunoştienţei.

Cele mai multe sângerări pot fi oprite prin aplicare de presiune direct pe rană (repaosul şi curăţarea ranei
sunt, de asemenea, de ajutor). Rana curăţată delicat cu apă şi săpun va ajuta la reducerea riscului de infecţie
bacteriană.
Proceduri corecte
1. Îndepărtați cioburile
Folosiţi mănuşi. Este important pentru a elimina orice fragmente vizibile
de sticlă , astfel că presiunea poate fi aplicată la rană , fără a complica şi mai
mult cazul.
2. Aplicaţi o presiune directă
Aplicarea directă a presiunii trebuie făcută cât mai repede posibil, prin
utilizarea de materiale care sunt cât mai curate, astfel încât prevenirea /
reducerea pierderii de sânge să fie realizată mai uşor. Dacă materialele se
îmbibă cu sânge nu se scot şi înlocuiesc, ci se aplică doar mai mult material
deasupra, deoarece eliminarea materialelor înmuiate poate redeschide rana
şi distruge orice tendinţă de coagulare a sângelui, care ar putea avea loc.

Resurse necesare
Apelaţi serviciile de urgenţă
numai în cazuri grave.
Pansament steril sau o cârpă
curată.
Bariere de urgenţă (de ex
mănuşi şi masca de pe faţă)

3. Contactaţi serviciile medicale de urgență
Dacă este o tăietură adâncă, cu o cantitate mare de pierdere de sânge,
atunci contactaţi asistenţa medicală de urgenţă. Echipa de urgenţă poate
oferi unele direcţii de acţiune. În cazul în care rana este adâncă, dar
sângerarea este controlată de compresie, persoana ar trebui transportată la
cel mai apropiat serviciu de urgenţă al unui spital, astfel încât rana să poată
fi în mod corespunzător suturată.
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SITUAŢII CRITICE

8. Viol

Un supraveghetor de la uşa clubului de noapte este abordat de o tânără
înnebunită de durere şi plângând. Ea spune că fost violată de doi bărbaţi
care au urmărit-o la ieşirea din acel club.

PROCEDURI ŞI RESURSE
Nu îmbăiați sau curățați
victima sau nu îi schimbați
hainele

Acţiunea de a fi violat este descrisă ca un raport sexual (anal , vaginal sau oral), care se face prin forţă, prin
violenţă sau sub ameninţări fizice sau psihologice, fără acordul unuia dintre parteneri (care, în cele mai multe
cazuri este o femeie).
Orice persoană, oricând şi oriunde poate fi victima unui viol sau a unei agresiuni sexuale. În timp ce fiecare
victimă reacţionează în mod diferit, reacţiile imediate sunt de obicei aceleaşi: furie, neîncredere, anxietate,
teamă. Victimele au mereu nevoie de îngrijire medicală şi psihologică.
Proceduri corecte
Indiferent de reacţia victimei, va trebui să faceţi mai multe lucruri:
1. Solicitaţi asistenţă medicală
Cu cât persoana ajunge la spital mai repede, cu atât este mai bine pentru
obţinerea de probe. Nu se schimbă hainele, nu se face baie sau duş victimei
(hainele pe care el / ea le purta la momentul atacului pot deveni parte a
probelor colectate). Numai în cazul în care este absolut necesar, hainele se
pot shimba - asiguraţi-vă că puteţi păstra hainele lor originale pe suport de
hârtie, nu de plastic sau în saci.
Chiar dacă victima nu este aparent rănită, el / ea ar trebui să primească
îngrijiri medicale. Aceasta trebuie să includă o evaluare a riscurilor de
expunere la sarcină sau boli cu transmitere sexuală, după care pot fi luate
măsurile de precauţie adecvate.

Resurse necesare
Mănuşi
Pungi de hârtie

2. Asistenţă socială
Victimele nu trebuie să se confrunte cu această situaţie singure.
Contactaţi un membru al familiei sau un prieten bun. Ei pot ajuta victima
să-şi amintească cât mai mult posibil despre atac, atacator şi cursul
evenimentelor. Nu ar trebui să vă faceţi griji, la o dată ulterioară, victima va
putea fi în măsură să explice sau să demonstreze ceea ce s-a întâmplat.
3. Denunţaţi autorii infracţiunii
Păstraţi toate obiectele care aparţin infractorilor (mucuri de ţigară articole
de îmbrăcăminte etc ) Strângerea de cât mai multe probe posibile este
esenţială în cazul în care victima doreşte să facă o plângere. Încercaţi să o
faceţi să-şi amintească cât mai multe detalii posibile, în timp ce notaţi tot
ceea ce îşi aminteşte despre situaţie şi circumstanţele în care a vut loc atacul.
De exemplu: locaţia, timpul, oamenii care au fost prezenţi, identificarea
caracteristicilor autorilor (de exemplu: accente, mirosuri,stilul şi culoarea
părului, culoarea ochilor, marca maşinii, numărul de înmatriculare etc.).
Victima nu are nici o obligaţie de a depune o plângere la poliţie. Aceasta
poate decide dacă să depună sau nu plângere penală imediat (victima are,
în mod normal, un răgaz de şase luni pentru a face acest lucru). În cazul în
care victima doreşte să facă imediat o plângere trebuie să contacteze poliţia.
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Anexa 7. Responsabilul în distribuirea de băuturi
alcoolice
Ca în fiecare zi Dl. Joseph, în vârstă de 57 de ani, căsătorit şi cu trei copii, îşi verifică dimineaţa poşta
înainte de deschiderea barului său.
Dl. Joseph observă un plic ciudat care conţine o scrisoare de la autorităţile judiciare locale. Cum Dl.
Joseph nu se aşteapta la această scrisoare a deschis-o curios. După ce a citit-o, el este uimit şi sceptic de
conţinutul scrisorii.
Pe scurt, scrisoarea conţine o de citaţie prin care i se cere să participe la o audiere la tribunal. El este
acuzat de a fi co-responsabil pentru un accident în care este implicat unul din clienţii săi. Somaţia spune
că în noaptea accidentului clientul său a băut în localul Dl. Josephs până la aproximativ ora 2 noaptea.
Clientul a încercat apoi să-şi conducă maşina şi a avut un accident care a dus la leziuni grave şi la pierderi
de proprietăţi de către terţi. După o analiză în laboratorul spitalului, s-a observat că nivelul de alcool din
sânge a fost mult peste nivelul permis de lege.
Clientul admite că a fost băut în acea noapte, dar avocatul său spune că domnul Joseph este coresponsabil pentru accident. Clientul susţine că Dl Joseph l-a servit cu băuturi ori de câte ori a cerut, chiar
şi atunci când el a arătat semne de consum excesiv de alcool şi un comportament antisocial (un pahar
spart şi ridicarea tonul vocii).
Domnul Joseph îngrijorat de citaţie face un efort de a-şi aminti evenimentele din noaptea respectivă. El
îşi aminteşte vag de un client ce vizitează rar locaţia sa, care în acea noapte a fost însoţit de o doamnă. În
cursul serii el a început să gesticuleze într-un mod anormal şi să vorbească mai tare decât de obicei.
Dl. Joseph îşi aminteşte că s-a gândit că a fost o problemă în cuplu şi nu dat mai mult atenţie
evenimentelor. Dl. Joseph îşi aminteşte că un pahar a fost spart în mod neintenţionat. Atunci când
clientul a plecat, domnul Joseph l-a urmărit părăsind localului şi a putut vedea că acesta nu arăta bine,
dar domnul Joseph a presupus că doamna care era cu el ar fi avut grijă de acesta şi l-ar fi condus acasă în
siguranţă.
Dl. Joseph îşi sună de urgenţă avocatul...
Vă rugăm să faceţi unele comentarii despre această poveste şi să vă gândiţi cum răspundeţi la
următoarele întrebări:
•
•
•
•
•
•

În opinia dumneavoastră domnul Joseph a înţeles situaţia din acea noapte?
De ce nu a intervenit domnul Joseph?
În opinia dumneavoastră, ce ar fi putut şi ar fi trebuit să facă Dl Joseph?
Dacă situaţia ar fi avut loc în localul dumneavoastră, cum aţi fi reacţionat?
Ce strategii pot fi folosite pentru a evita situaţiile de genul acesta?
Dacă ar exista o lege care într-o astfel de situaţie să fie traşi la răspundere proprietarii de bar şi
barmani, ce măsuri ar putea fi luate pentru a ne asigura că situaţii de acest gen nu mai apar?
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Anexa 8. Contextul fizic (Formular A1)

Acesta este un planul posibil al unui local similar cu localul dumneavoastră. Vă rugăm să răspundeţi la
următoarele întrebări şi să adăugaţi comentarii, dacă credeţi că este cazul:
1. Pe acest plan vă notaţi unde credeţi că apar situaţiile cele mai problematice.
2. Ce fel de situaţii sunt acestea? Cât de des vor avea loc? Şi cine este probabil să se implice?
3. Cum se pot rezolva, de obicei, aceste probleme?
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Anexa 9. Contextul fizic (Formularul B)
Întrebări legate de localul unde lucrez
Nume:
Localizare: în centrul orasului

, aproape de centrul oraşului

, în suburbii

Orele de deschidere:
Numărul de angajaţi:
Care este rolul dumneavoastră în acel local?
Aţi beneficiat de formare specifică pentru acest rol în timp ce lucraţi în acest local?
Ce vă place cel mai mult la localul dumneavoastră?
Ce vă place cel mai puţin la localul dumneavoastră?
Ce tipuri de clienţi aveţi?
De ce clienţii vin în localul dvs.? (Vă rugăm să scrieţi o serie de motive)
Înainte de cursurile de formare aţi avut probleme legate de: Alcool / Droguri , Violenţă ;
Siguranţă ; Primul ajutor ; Responsabilitatea distribuirii serviciilor de băuturi alcoolice ;
Comunicare
Dacă DA vă rugăm să bifaţi căsuţele aferente şi să oferiţi câteva detalii despre tipul de instruire la care aţi
participat.
Localul dvs. a fost vreodată ţinta unei intervenţii de “Reducere a daunelor”, de către un ONG sau a unei
probleme de sănătate publică de serviciu (de exemplu, conştientizarea HIV; accidentelor rutiere; băuturi
non-alcoolice)? Dacă DA vă rugăm să oferiţi câteva detalii cu privire la aceste intervenţii şi subiecte lor:
În localul dumneavoastră există pliante de prevenire disponibile pentru clienţii?
În localul dumneavoastră aveţi automate cu prezervative?
Dacă aţi putea schimba unele aspecte din localul dumneavoastră (de exemplu: decoraţiuni, aspectul
general, orice altceva) ce fel de schimbări aţi face?
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Anexa 9.1 Contextul fizic (Formularul B1)

Acesta este un plan posibil al unui local similar cu localul dumneavoastră.
Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări şi să adăugaţi comentarii dacă credeţi că este cazul:
1. Pe acest plan vă notaţi unde credeţi că apar situaţiile cele mai problematice.
2. Ce fel de situaţii sunt acestea? Cât de des vor avea loc? Şi cine este probabil să se implice?
3. Cum se pot rezolva, de obicei, aceste probleme?
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Anexa 10. Zonele şi principalele probleme referitoare
la viaţa de noapte şi contextele de recreere
• Probleme de sănătate: tutun, alcool şi abuzul de droguri ilegale, consumul de alcool de către minori,
consumul de alcool la petreceri, beţii, leziuni, probleme legate de căldură, problemele legate de
zgomot, pierderea acuităţii vederii şi tulburări mentale.
• Violenţă în viaţa de noapte: lupte, conflicte între clienţi, conflicte între clienţii şi personal, agresiuni
sexuale.
• Sex neprotejat şi involuntar: utilizarea inconsecventă a prezervativelor, sarcina, boli cu transmitere
sexuală.
• Transport din şi spre zonele de agrement: condusul sub influenţa alcoolului, condusul sub influenţa
stupefiantelor.
• Tulburarea ordinii publice: zgomot, vandalism, consumul de alcool pe străzi.
• Infracţiuni şi alte încălcări ale legii: traficul de stupefiante, furt, jaf, vânzare sau servire de alcool
minorilor, servirea de băuturi alcoolice persoanelor în stare de ebrietate.
• Gestionarea eficientă a localurilor de noapte: absenţa sau lipsa de control, supraveghere şi
inconsistenta punere în aplicare a măsurilor legislative, absenţa sau lipsa de măsuri de securitate,
lipsa de politici, lipsa unui cod de practici şi lipsa (sau inadecvarea) instruirii personalului.
Situaţii problematice identificate
• Cercetarea făcută în mod constant arată că perioada de vârf pentru infracţiuni violente este noaptea
de weekend, iar zona este în şi în jurul barurilor şi a cluburilor (Allen et al 2003.).
• Un raport scăzut personal / client s-a dovedit a fi asociat cu frecvenţa crescută a comportamentului
agresiv (Homel şi Clark 1994), probabil, din cauza vigilenţei şi a supravegherii reduse (Graham et al.
2005).
• Agresiunile în baruri, de asemenea, au fost asociate pozitiv cu personalul ce serveşte alcool clienţilor
în stare de ebrietate (Homel şi Clark 1994). Uneori, refuzul de a servi alcool clienţilor în stare de
ebrietate a dus la agresiune (Felson et al 1997).
• Gradul de intoxicare al consumatorilor şi politicile localului, care să faciliteze ebrietatea (de exemplu:
multe băuturi ieftine), sunt asociate cu agresiunea (Homel şi Clark 1994).
• Personal ostil şi agresiv (Homel et al. 1992).
• Personal slab pregătit şi slab coordonat (Homel et al. 1992).
• O mare parte a personalului de gen masculin şi prezenţa agenţilor de pază (Homel et al 1992; Quigley
et al 2003)
• Mai mult de o treime din incidentele violente care au loc în interiorul spaţiilor autorizate implică
personalul de supraveghere, de multe ori autori (Maguire si Nettleton 2003).
• Violenţa (mai ales printre bărbaţi sub 25 de ani) este, în principal, declanşată de: conflict cu
personalul, supraaglomerare; încălcarea normele din bar; comportament ofensator, precum şi de
conflictul generat de relaţiile interpersonale (Chikritzhs 2002; Homel et al. 2004, Macintyre şi Homel
1997)
• În multe baruri şi cluburi, în cazul în care clienţii obţin băuturi de la un bar cu o tejghea mare (cu mai
mulţi barmani), nu este posibil pentru barmani să monitorizeze în mod eficient consumul de alcool şi
astfel să prevină problemele comportamentale (Kulis 1998).
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Intervenţiile care vizează locuri şi contextele de agrement. Intervenţii de formare a personalului.
Unele intervenţii au fost deja puse în aplicare în unele ţări şi oraşe. De exemplu:
I.
II.
III.
IV.
V.

“Politicile localurilor”;
Un cod de practică şi alte acorduri;
Controlul şi limitarea orelor de program;
Intervenţiile în zonele fizice şi împrejurimi
Strategii individuale de reducere a riscurilor.

Recent, intervenţiile cele mai populare au inclus cursuri de formare pentru personalul desemnat
servirii de băuturi şi pentru agenţii de pază şi ordine (ca parte din Serviciul responsabil de băuturi). De
exemplu: formarea profesională “Localurilor mai sigure” se bazează pe cercetarea despre agresiunea în
incinta localurilor licenţiate, precum şi cunoştinţele generale de abordare a comunicării. Acestea includ
utilizarea eficientă a spaţiului personal şi limbajului corpului (Sears et al. 1991), precum şi tehnici care au
fost dezvoltate pentru ofiţerii de poliţie şi alte persoane care lucrează cu persoane violente (Albrecht şi
Morrison, 1992; Garner 1998).
Doar câteva programe au inclus evaluări riguroase, cu rezultate bine definite. Cu toate acestea, atunci
când au fost evaluate, aceste programe s-au dovedit a fi eficace în reducerea accesului tinerilor la alcool,
modelele consumului problematic de alcool, leziuni intenţionate sau neintenţionate şi agresiuni violente
(Treno et al. 2005). Câteva exemple ale acestor programe sunt:
•
•
•
•

Proiectul Community Trials (Salinas, California, Statele Unite ale Americii).
Proiectul The Surfers Paradise Safety Action (Queensland, Australia).
Proiectul Stockholm Prevents Alcohol and Drug Problems (STAD) (Suedia).
Acordul Industrial Greenlog Industry din Australia (Geelong, Australia).

Deşi există programe bune pentru formarea personalului din baruri în vederea practicării unei serviri
responsabile (adică refuzul serviciilor pentru minori şi clienţii în stare de ebrietate) (Graham 2000), există
mai multe motive pentru care formarea particulară în managementul problemelor comportamentale
este necesară.
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Anexa 11. Legislaţie
În luna august, atunci când căldura nopţii atrage tinerii pe străzile fierbinţi ale capitalei, mulţi tineri
caută cele mai bune şi mai interesante oportunităţi pentru distracţie. Imediat după miezul nopţii, un
grup de trei prieteni, de sex masculin, părăsesc un bar când primesc un flyer pentru discoteca “Dance”.
Entuziasmaţi de reputaţia DJ-ului din acea noapte, ei merg la discotecă.
La uşa localului, cei trei prieteni sunt impresionaţi de dimensiunea cozii de la intrare. Cu toate
acestea, după un scurt timp coada începe să se micşoreze repede. Acest lucru se datorează faptului că
supraveghetorii, agasaţi de instrucţiunile proprietarului clubului (care vrea să vadă localul umplut rapid),
trec de la a face percheziţii cu un detector de metale, la simpla căutare cu mâna a unor clienţi.
Ajunşi în faţa cozii, cei trei prieteni încearcă să intre in discotecă. Supraveghetorii nu fac nicio percheziţie,
dar suspectând că unul dintre băieţi ar fi sub vârsta legală de intrare, îi cer un act de identitate. Se
dovedeşte că băiatul nu are niciun act de identitate la el. Cu toate acestea, după repetate cereri din
partea celor doi prieteni, i-au lăsat în cele din urmă să intre.
Odată ajunşi înăuntru, cei trei prieteni se îndreaptă spre bar, unde încep să bea shot-uri. Pe tot parcursul
evenimentului prietenii continuă să bea o gamă de băuturi, majoritatea distilate. Unul dintre băieţi este
în stare de ebrietate, evidenţiată de euforia excesivă. Barmanul, deşi conştient de starea de ebrietate a
băiatului, continuă să îi servească de câte ori i se cere băuturi alcoolice.
La sfârşitul evenimentului, odată cu încetarea muzicii, personalul de securitate solicită clienţilor să plece
din unitate.
Băiatul beat începe să se certe cu unul dintre paznici, pretinzând să nu vrea să părăsească clubul în acest
moment, declarând că vrea să meargă la bar pentru a obţine mai multă băutură. Paznicul insistă asupra
faptului că el trebuie să iasă. Băiatul reacţionează rău şi începe să-l insulte. În loc să-l ignore pe băiatul în
stare de ebrietate, paznicul îşi pierde răbdarea şi-l loveşte, lăsându-l întins pe podea. Poliţia este imediat
chemată la club pentru a investiga şi a cere conducerii prezentarea imaginii filmate de sistemul de
supraveghere (CCTV). Cu toate acestea, CCTV, nu a fost activat în acea noapte din cauza unei probleme
electrice. Mai târziu, se descoperă că agentul de pază nu avea nici o acreditare profesională şi a fost doar
un prieten al managerului, care l-a rugat să îl ajute în acea noapte.
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Întrebări pentru dezbatere:
1. Cum aţi descrie comportamentul supraveghetorilor de la intrare privind nepercheziţionarea
clienţilor cu detectorul de metale disponibil, ci executarea unei simple căutări cu mâna (şi doar
sporadic)?
1.2 Care credeţi că sunt amenzile ce pot fi impuse prin lege (în euro sau în alte monede) pentru acest
scenariu?
2. Credeţi că supraveghetorul a procedat corect prin a permite intrarea în club, fără a avea a
certitudinea că acel client avea vârsta minimă legală cerută?
2.1 Care credeţi că sunt amenzile ce pot fi impuse prin lege (în euro sau în alte monede) pentru acest
scenariu?

3. A avut barmanul dreptul să continue să servească băuturi alcoolice unuia dintre prieteni, ştiind că
acesta era deja foarte beat?
3.1 Care credeţi că sunt amenzile ce pot fi impuse prin lege (în euro sau în alte monede) pentru acest
scenariu?
4. Ce credeţi despre comportamentul managerului clubului cu privire la faptul că, deşi cunoaştea care
sunt cerinţele legale în materie de supraveghere, ele nu au fost respectate?
4.1 Care credeţi că sunt amenzile ce pot fi impuse prin lege (în euro sau în alte monede) pentru acest
scenariu?
5. Credeţi că managerul a procedat corect invitând un prieten să îl ajute la asigurarea securităţii pentru
eveniment, chiar dacă doar pentru o noapte?
5.1 Care credeţi că sunt amenzile ce pot fi impuse prin lege (în euro sau în alte monede) pentru acest
scenariu?
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Anexa 12. Chestionar de evaluare
Acest formular este destinat culegerii de informaţii de la participanţi despre fiecare sesiune. Completarea
acestuia va dura câteva minute şi ne va oferi feedback-ul necesar. Vă mulţumim pentru cooperare.
I. Identificarea
1. Gen ____ 2. Vârstă ____ 3. Care este rolul dumneavoastră în local?
II. Despre curs
1. Organizarea cursului. În legătură cu aceasta, vă rugăm să evaluaţi:

Durata
Echipamentul şi
materiale
Suportul de curs
Spaţiul

Foarte rău

Rău

Suficient

Bine

1

2

3

4

Foarte
bine
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

2. Tehnici şi metodologie. În legătură cu acestea, vă rugăm să evaluaţi:

Adecvarea
metodologiei la
conţinut
Adecvarea
metodologiei la grup
Eficacitatea
metodologiei pentru
dobândirea de
cunoştinţe
Relevanţa
metodologiei la
aplicaţiile practice

Foarte rău

Rău

Suficient

Bine

Foarte
bine

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. Conţinutul. În legătură cu acesta, vă rugăm să evaluaţi.

Claritate
Profunzime
Abordare adecvată
Abordare inovativă
Relevanţa în
munca desfăşurată

Foarte rău

Rău

Suficient

Bine

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Foarte
bine
5
5
5
5

1

2

3

4

5

4. Formatorul/ Coordonatorul cursului. În legătură cu acesta, vă rugăm să evaluaţi:
Foarte rău

Rău

Suficient

Bine

Foarte
bine

Cunoştinţele
cursanţilor despre
problemele discutate
la curs

1

2

3

4

5

Metodologia

1

2

3

4

5

Coordonarea grupului
Atitudinea grupului

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

5. Materialele de suport a unităţilor. În legătură cu acestea, vă rugăm să evaluaţi:

Calitatea materialelor
ajutătoare
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Foarte rău

Rău

Suficient

Bine

Foarte
bine

1

2

3

4

5
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6. Munca în echipă. În legătură cu aceasta, vă rugăm să evaluaţi:

Calitatea relaţiei
stabilite între membrii
grupului
Coordonarea grupului
Împărtăşirea de
experienţe
Atitudinea grupului

Foarte rău

Rău

Suficient

Bine

Foarte
bine

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

7. Cunoştinţele dobândite. În legătură cu acestea, vă rugăm să evaluaţi:

Înţelegea
conţinutului
Relevanţa
conţinutului
Relevanţa
instrumentelor
în crearea de
intervenţii
Capacitatea
dumneavoastră
de a aplica noile
cunoştinţe la locul
de muncă

Foarte rău

Rău

Suficient

Bine

Foarte
bine

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8.Descrieţi informaţiile relevante învăţate la acest curs.

9.Spuneţi cum veţi pune în practică noile informaţii dobândite la locul dumneavoastră de muncă.

10.Vă rugăm să notaţi orice comentarii care ar putea ajuta la îmbunătăţirea cursului de formare.
Vă mulţumim.
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