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názorem autorů a je jejich výhradní odpovědností; nelze jej považovat za vyjádření
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Slovníček pojmů
Nárazové pití alkoholu
Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje nárazové pití nebo těžké epizodické pití
alkoholu (HED) jako konzumaci alespoň 60 g čistého alkoholu při jedné příležitosti, a to
jednou za měsíc nebo častěji (Anderson a kol., 2012). Pokud jde o počet jednotek nebo
skleniček, v různých zemích a průzkumech se toto množství vykládá různými způsoby.
Někdy se také rozlišuje mezi muži a ženami.

Komunita
Komunita je skupina lidí žijících ve stejné oblasti nebo majících stejné rysy. V kontextu
STAD se jedná o všechny osoby, které souvisejí s logickým modelem daného prostředí a
hrají v něm roli při udržování či prevenci problémů souvisejících s alkoholem.

Mobilizace komunity
Proces motivace a mobilizace komunity ke koordinaci stávajících zdrojů s cílem prevence
konkrétních problémů (Caswell, 2000).

Koordinátor
Osoba pověřená implementací STAD jménem městského úřadu nebo zdravotnické
organizace.

Kooperativní prosazování dodržování zákonnosti
Zlepšování dodržování pravidel a předpisů prostřednictvím koučování a oboustranného
rozhovoru. K penalizaci dojde pouze v případě, že nedodržení předpisů bude přetrvávat.

Prostranství konání akcí
Územně definovaná prostranství určená pro příležitostné či pravidelné pořádání akcí
(hudba, sport) s povoleným prodejem alkoholu v místě.

Těžké epizodické pití alkoholu (HED)
Těžké epizodické pití (HED) je termín původně použitý v modelu STAD. V této příručce je
HED definováno podobně jako nárazové pití. Pro kompletní definici viz kapitola Nárazové
pití.

Licencované podniky (LP)
Zařízení, ve kterých je povolen prodej a konzumace alkoholických nápojů.

Mediální strategie
Využití (sociálních) médií zaměřených na konkrétní cílové skupiny s cílem vytvořit
povědomí a podporu alternativních preventivních strategií.
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Noční podniky
Noční kluby, restaurace, kavárny nebo jiné licencované prostory lákající návštěvníky v
noci.

Domácí prostředí
Soukromé prostředí, např. pití doma s přáteli, na studentských kolejích nebo na
soukromých večírcích.

Partnerství
Stálá skupina klíčových zainteresovaných stran z komunity, která působí jako poradní
skupina a pravidelně se schází, radí se o otázkách souvisejících s alkoholem a informuje a
podporuje vypracování zásad a postupů, jejichž cílem je předcházet škodám způsobeným
alkoholem.

Veřejná prostředí
Veřejná prostředí / místa, jako jsou ulice, parky a pláže, kde se shromažďují (mladí) lidé.
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1 Úvod
Nárazové pití nebo těžké epizodické pití alkoholu11 má velký dopad na zdraví a
bezpečnost veřejnosti. Tato příručka popisuje, jak mohou komunity pomocí přístupu
STAD minimalizovat problémy spojené s alkoholem a omezit dostupnost alkoholu.
Příručka vychází z původního programu STAD a z výsledků sedmi evropských pilotních
projektů, které byly realizovány v rámci projektu STAD v Evropě.
Původní program STAD byl vyvinut výzkumnou a vývojovou jednotkou STAD (Stockholm
Prevents Alcohol and Drug Problems) v institutu Karolinska a radou města Stockholm.
Evropské pilotní projekty byly realizovány v letech 2017 a 2018 a společně s vývojem této
příručky financovány z programu Evropské unie v oblasti zdraví (2014–2020).
Pro další informace o výsledcích, z nichž vznikla tato příručka, odkazujeme na výzkumnou
zprávu projektu STAD v Evropě. Doufáme, že tato příručka poskytne užitečné a praktické
informace všem lidem, kteří jsou ochotni zavést a implementovat přístup STAD ve své
komunitě.
STAD je komunitní přístup a je založen na cyklu „plán, práce, studium, akce“. Níže uvedený
obrázek znázorňuje různé prvky přístupu STAD a jejich vzájemný vztah. Obrázek odkazuje
na jednotlivé kapitoly této příručky, jež popisují, jak tyto prvky použít v praxi. Ačkoliv lze
kapitoly číst samostatně, všem zúčastněným doporučujeme začít kapitolou 2, kde získají
základní informace o přístupu STAD a jeho teoretickém zdůvodnění.

1

Pro lepší čitelnost se v této příručce často používá termín „pití alkoholu“ v podobném významu jako těžké
epizodické pití alkoholu (HED). V původním modelu STAD se používá termín HED.
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Sdílení výsledků
Vývoj projektu

Jak
začít
pracovat s
přístupem
STAD?
(Kapitola 3)

Posouzení
potřeb: první
krok k úspěšné
implementaci
(kapitola 4)

Sdílení výsledků
Adaptace projektu

Vytváření partnerství a mobilizace
komunity (kapitola 5)
Písemný souhlas

Školení zodpovědného podávání
alkoholických nápojů (kapitola 6)
Kontrolní opatření a prosazování
(kapitola 7)

Sledování a hodnocení (kapitola 8)

Partneři programu STAD v Evropě přejí všem svým evropským kolegům úspěch při
realizaci programu STAD a při posouvání bezpečného a zdravého nočního života na další
úroveň. Pro více informací můžete kontaktovat STAD v Evropě (www.stadineurope.eu,
koordinátorku projektu Lotte Voorham, E lvoorham@trimbos.nl) nebo jednotku STAD ve
Švédsku (www.stad.org, E stad.slso@sll.se).
Partneři programu STAD v Evropě
IFT Nord (Německo), IREFREA (Španělsko), Institut Karolinska (Švédsko), Univerzita
Johna Moora v Liverpoolu (VB), Státní zdravotní ústav (Česká republika), Institut Trimbos
(Nizozemsko), a UTRIP (Slovinsko).
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2	
STAD v Evropě:
kontext a cíle
Projekt STAD v Evropě (SiE) byl zahájen v roce 2016. Spolupráce 7 evropských
zemí financovaná Evropskou komisí a zaměřená na rozvoj znalostí o účinných
strategiích vedoucích ke snížení pití alkoholu omezením jeho dostupnosti. SiE je
založen a inspirován programem STAD ve Stockholmu, který odstartoval v roce
1995 a který úspěšně snížil problémy spojené s alkoholem v nočním životě tím,
že se zaměřil na zlepšení dodržování zákonů týkajících se nadměrného podávání
alkoholu a dodržování věkových limitů.
Tato příručka je konečným produktem tříleté spolupráce 7 zemí v rámci EU, který
implementuje a adaptuje program STAD pro jiné místní podmínky. Obsahuje plán
implementace metody STAD včetně zkušeností získaných ze SiE. Tato kapitola se zabývá
rysy SiE, jeho teoretickými základy, a nakonec shrnuje sedm pilotních projektů.

2.1	Nárazové pití alkoholu a jeho dopad na bezpečnost a zdraví
veřejnosti
Cílem projektu SiE je snížit nárazové pití alkoholu a jeho negativní důsledky tím, že
bude omezena jeho dostupnost. Nárazové pití je u mladých lidí spojeno s volným
časem a většinou k němu dochází během víkendů a prázdnin. Obvykle se jedná o formu
„společenského“ pití, které se odehrává ve skupinách vrstevníků a v „místech, kde se
pije“. Tradičně se jedná o noční podniky, jako jsou bary a kluby. Na vzestupu jsou však
i nová místa, kde se pije. Mezi mládeží a mladými dospělými jsou stále populárnějším
prostředím pro nárazové pití (a rekreační užívání drog) například hudební festivaly a
taneční akce (Nabben, Benschop & Korf, 2014).
Aby bylo možné řešit problém s nárazovým pitím, je nezbytné identifikovat typy prostředí,
v nichž k němu dochází: jedná se jak o licencované prostory, tak i o místa mimo ně. Tento
projekt rozlišuje čtyři různá prostředí:
(1) noční podniky: licencované prostory, např. noční kluby a hospody;
(2) akce: festivaly, taneční akce, sportovní zápasy;
(3) veřejná místa: ulice, parky a pláže, kde se (mladí) lidé shromažďují;
(4)	domácí prostředí: soukromé prostředí, např. popíjení s přáteli doma, na 		
studentských kolejích nebo na soukromých večírcích.
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V různých evropských zemích jsou populární nebo rostou na popularitě různá prostředí
pro pití alkoholu. Ve Španělsku se mezi mladými lidmi a dospívajícími stal populární
„botellón“. Botellón je setkání velkých skupin mladých lidí na veřejných prostranstvích,
jako jsou parky, s cílem pít alkohol před nebo místo návštěvy hospody a klubů (Calafat,
Juan, Becona, Castillo, Fernandez a Franco, 2005). Od té doby, kdy se botellón objevil
ve Španělsku, se objevuje i v dalších evropských zemích, jako je např. Německo, kde se
mu říká „Cornern“. V Nizozemí jsou mezi oblíbenými místy pro pití alkoholu mimo podniky
venkovské „stodoly a chaty“ a domácí večírky (s nebo bez přítomnosti rodičů). Oblíbené
je také pouliční pití, a to zejména v letním období (Galloway, Forsyth a Shewan, 2007).
V Nizozemí se tato místa stala oblíbenými alternativami barů a klubů. Mladým lidem
totiž z důvodu věkového limitu není dovoleno pít v barech a klubech (Van den Broek,
2015). Kromě toho je cena alkoholu mimo podniky mnohem nižší. Botellón, stodoly, chaty
a domácí večírky mladým lidem poskytují často neregulované prostředí, v němž je k
dispozici levný alkohol. Z výzkumu vyplývá, že prevalence nárazového pití u mladých
účastníků botellónů (GPNSD, 2014) a těch, kteří již předem pijí alkohol v domácím
prostředí (Hughes, Anderson, Morleo a Bellis, 2007 & Wahl a kol., 2010) je výrazně vyšší
než u mladých lidí, kteří se takového typu pití nezúčastňují.
Snížení dostupnosti alkoholu
Literatura ukazuje, že omezení dostupnosti alkoholu je jedním z nejúčinnějších
preventivních opatření k redukci nárazového pití alkoholu (Anderson a Baumberg, 2006).
Rozlišujeme mezi komerční/maloobchodní a společenskou dostupností. Prodej alkoholu
je omezen na konkrétní prodejny (komerční), výzkum však poukazuje na to, že mladí lidé
alkohol získávají také prostřednictvím sociálních zdrojů – rodičů a příbuzných, přátel a
cizích osob, které jim jej kupují jako laskavost nebo za poplatek (Preusser, Ferguson,
Williams, a Farmer, 1997; Wagenaar, Finnegan, Wolfson, Anstine, Williams a Perry, 1993).
Ke konzumaci alkoholu nezletilými často dochází mimo komerční zařízení, nejčastěji v
soukromých prostorech a na otevřených prostranstvích, jakými jsou parky či pláže. To
platí i u mladých dospělých (Mayer, Forster, Murray, & Wagenaar, 1998).
Vzhledem k tomu, že dostupnost alkoholu může být jak komerční, tak sociální, měli
bychom podnikat formální i neformální kontrolní opatření, abychom účinným způsobem
snížili dostupnost alkoholu.
Mezi formální kontrolní opatření může patřit například nařízení minimálního věku pro
nákup alkoholu nebo pravidla, která zabraňují nadměrnému podávání alkoholických
nápojů, v kombinaci s přísným prosazováním zákonů. Tato opatření mohou zahrnovat
také cenovou politiku a restrikci marketingu a reklamy propagující alkohol.
Neformální kontrolní opatření se zabývají společenskými normami a chováním „osob,
které podávají alkohol“ a dalších společenských zdrojů alkoholu (příbuzní a starší přátelé),
a jejich podporou v tom, aby jim alkohol nepodávali (UDETC, 2011).
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Nejvhodnější forma dohledu se liší podle prostředí. V licencovaných podnicích, kde
platí zákony týkající se alkoholu, je důležitý formální i neformální dohled. V situacích,
kdy nelze prosazovat zákony týkající se alkoholu (soukromá prostředí), je neformální
dohled nejdůležitějším způsobem, jakým lze dostupnost omezit. Vzhledem k tomu, že je
konzumace alkoholu spojena s různými prostředími, je stěžejní zajistit a zavádět opatření,
omezující dostupnost alkoholu, přizpůsobená konkrétnímu prostředí.

2.2 Přístup komunitních systémů k prevenci
Po mnoha letech výzkumu komunitních strategií pro snížení s alkoholem souvisejících
problémů lze vyvodit závěr, že konzumace alkoholu se odehrává ve složitém systému,
který se v průběhu času přizpůsobuje a mění. Prevenční strategie, které tento systém
nemění, pravděpodobně nebudou mít na populaci žádné účinky. Pokud stisknete pouze
jedno tlačítko intervence, problém se může objevit někde jinde. Vzhledem k tomu, že se
složité systémy chovají nečekanými způsoby, je nezbytné vytvořit integrovanou strukturu
či model, který zlepší naše porozumění systému jako celku (Holder, 1998). Holder vytvořil
koncepční model, který lze použít pro návrh místních prevenčních strategií. V tomto
modelu lze každý komunitní systém rozdělit do vzájemně interagujících subsystémů (viz
obrázek), kde centrálním subsystémem je vždy konzumace. Šipky vyjadřují vztahy mezi
subsystémy a směr těchto vztahů. Pozorujeme jasnou roli výše zmíněné formální (formální
předpisy a kontrolní subsystém) a neformální kontroly (subsystém společenských norem).
Obrázek: koncepční model užívání alkoholu a problémy související s alkoholem
(Holder, 1998)
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2.3	Program STAD ze Stockholmu – intervenční strategie založená
na vědeckém poznání
Jednou z mála nákladově efektivních lokálních prevenčních strategií zaměřených na
nárazové pití alkoholu je švédský komunitní přístup, který byl vyvinut ve Stockholmu
a zabývá se pitím v nočních podnicích. Program je mezinárodně znám pod názvem
„program STAD“ (STockholm prevents Alcohol and Drug problems). Tento program k řešení
nárazového pití v barech a klubech využívá jak formálních, tak i neformální kontrolních
opatření, ale také zdůrazňuje potřebu podpory těchto opatření ze strany komunity. Jedná
se o osvědčenou pracovní metodu (Walin, 2004) vyvinutou ve Stockholmu v letech 1995
až 2001. Jejím cílem je vytvořit lepší a bezpečnější prostředí v barech a hospodách
tím, že budou zredukovány problémy související s alkoholem, jako jsou: Násilí a zranění.
Program je ve Stockholmu již trvalý a je znám pod názvem „Spolupráce STAD“. V roce
2002 se začal šířit do švédských obcí a okresů a do dnešního dne se rozšířil do asi 200
z 290 švédských obcí.
STAD je odvozen od Holderova modelu komunitní prevence
(Holder, 1998), ale byl přizpůsoben prostředí nočního života
ve Stockholmu a problému intoxikace alkoholem (a užívání
drog) v licencovaných podnicích.
Ačkoliv je tento model již
Enforcement
authority prokazuje svou hodnotu
přes dvě desetiletí starý, i nadále
a relevanci pro současné Police
preventivní strategie spojené
s alkoholem (Stockings a kol., 2018). Model se skládá ze
srovnatelných subsystémů tak, jako tomuRestaurant/
bylo u původního
hotel
Holderova modelu (viz obrázek). Dalším subsystémem
jsou
association
praktiky při podávání alkoholu ze strany
personálu
barů,
Bar/club owners
personál totiž hraje významnou roli v dostupnosti alkoholu
v licencovaných podnicích a má na spotřebu alkoholu v nich
přímou vazbu. Praktiky v podávání alkoholu
jsou ovlivňovány
Visitors/guests
společenským očekáváním/tlakem na obsluhu, aby omezila
Students’
captainssledování ze
prodej intoxikovaným osobám, a také mírou
strany subsystému právních sankcí.
Parents

Výsledky
programu STAD
• 29% pokles násilných
trestných činů v
nočních podnicích
(2003)
• Zvýšení dodržování
zákonné věkové
hranice pro podávání
alkoholu z 55 % (1996)
na 68 % (2001)
• Zvýšení počtů
odmítnutí
intoxikovaných hostů
z 5 % (1996) na 47 %
(1999) a 70 % (2001)
• Úspora nákladů 1:39
(2007)

Relevant workers’

Metoda STAD
unions
Metoda STAD je založena na
strukturované a dlouhodobé práci a skládá se ze tří částí:
Vocational training
•• partnerství mezi vládními agenturami a průmyslem,
•• dvoudenní školení RBS pro personál a management baru,
•• zlepšené prosazování předpisů (spolupráce).
Práce je založena na dobře rozvinutém partnerství mezi několika úřady a sdruženími v
oblasti pohostinství. Díky kombinaci odborných znalostí a angažovanosti nabízíme barům,
nočním klubům a restauracím zajímavý a dobře hodnocený výcvikový balíček. Výcvik
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personálu baru je stockholmskou licenční radou velmi doporučováno barům, které jsou
otevřeny i po 1:00. Účastníci za školení RBS hradí poplatek. Součástí Stockholmského
přístupu je také přizpůsobená strategie orgánů vymáhajících zákony týkající se alkoholu
(policie). Strategii lze shrnout jako způsob práce založený spíše na spolupráci než na
správním řízení vůči pohostinství. Jako příklad lze uvést to, že policie strukturálně
přispívá ke školení RBS pro personál a management barů.
Během práce ve stockholmském nočním životě se vyskytly obavy týkající se situace
nelegálních drog. Na základě programu STAD byl vytvořen intervenční program prevence
užívání nelegálních drog nazvaný „Kluby proti drogám“, který se skládá z několika složek.
Ukázalo se, že tento program má vliv například na zvýšení počtu vyhazovači odmítnutých
osob nebo jejich zásahů vůči hostům zjevně intoxikovaným drogami, a to z původních
7,5 % v roce 2003 na 27 % v roce 2004 a 65,5 % v roce 2008 (Gripenberg a kol., 2011).

2.4 STAD v Evropě (SiE)
Projekt STAD v Evropě (SiE) je zaměřen na boj proti nárazovému pití alkoholu tím, že
bude omezena jeho dostupnost ve čtyřech prostředích: noční podniky, akce, veřejná
prostranství a domácí prostředí. Projekt SiE zahrnuje vývoj a řízení intervencí navržených
pro řešení problému nárazového pití u mladých lidí v sedmi pilotních oblastech v sedmi
různých zemích – České republice, Německu, Nizozemsku, Slovinsku, Španělsku,
Švédsku a Velké Británii. Intervenční strategie jsou vyvíjeny na základě čtyř různých
modelů. Intervence se opírají o přístup STAD k prevenci a jsou přizpůsobeny každé zemi
s ohledem na místní kulturu pití alkoholu, priority a zásady týkající se prevence škod.
Logické modely pro STAD v Evropě
Based on the theoretical STAD model a logic model has been created for SiE. A logic
model is an instrument for strategic planning and focusses on a chosen outcome,
the best available science or evidence for intervention, and how success is measured,
monitored and managed (PIRE). The logic model is a very important feature of STAD and
makes the approach SMART (Specific, Measurable, Achievable and Time-bound). For all
4 settings (nightlife, events, public, home) a specific logic model is constructed. As an
example the figure on page 16 shows the logic model for the nightlife setting. The logic
model can be used or adapted to make it suitable for each specific implementation
environment.
Cílovým výsledkem je snížení míry nárazového pití / HED2 v prostředí nočních podniků.
V případě nočních podniků je tento výsledek nejvíce ovlivněn hlavními zprostředkujícími
středními proměnnými: „Míra nadměrného podávání alkoholu zaměstnanci baru v
2

Pro lepší čitelnost se v této příručce často používá termín „pití alkoholu“ v podobném významu jako těžké
epizodické pití alkoholu (HED). V původním modelu STAD se používá termín HED.
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licencovaných podnicích (LP)“ a „míra informovanosti komunity o HED“. Strategie pro
první zprostředkující proměnnou „Míra nadměrného podávání alkoholu personálem v
licencovaných podnicích (LP)“ sestává ze tří pilířů:
•• školení zaměstnanců v licencovaných podnicích (LP);
•• zlepšení spolupráce při prosazování stávajících zákonů a;
•• mobilizace komunity důležitých zúčastněných stran.
Druhá zprostředkující proměnná (povědomí komunity o HED) je založena na práci na
informovanosti veřejnosti, jako jsou mediální strategie a lokální kampaně. Každou složku
logického modelu je možno měřit.
Obrázek: Logický model pro noční podniky

% mladých dospělých oznamujících HED v nočních podnicích

Míra HED v nočních
podnicích

Počet hlášení nočního násilí
policii

Míra
nadměrného
podávání alkoholu personálem
v LP

% podávající
alkohol nezletilým hostům
% nadměrného
podávání
alkoholu zjevně
intoxikovaným
hostům v LP

Zlepšení
prosazování
stávajících
zákonů o
alkoholu

Úroveň
povědomí
komunity o
HED

Míra popíjení
(např. pití
doma, na
veřejných
místech, po
práci)

Počet
zpráv
souvisejících s
alkoholem

Množství
úsilí o
informovanost
veřejnosti

Úsilí týkající se
informovanosti
veřejnosti,
např. obhajoba
médií

Počet kontrolovaných
LP Počet
uvedených LP

Školení RBS
zaměstnanců
v LP
Počet vyškolených LP

Mobilizace
komunity
důležitých
zúčastněných
stran

Počet vyškolených
zaměstnanců LP

Počet schůzek akční skupiny
Písemná dohoda mezi všemi
zúčastněnými stranami

Výsledek
Střední
proměnná

Určete koordinátora
projektu
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Strategie
Budoucnost
Akce

2.5 Přehled 7 pilotních oblastí

Česká republika

Místo

Noční podniky

Pilotní oblast

Valašské Meziříčí

Proč tato oblast?

V České republice je problémem dodržování věkových limitů.
Město je střední velikosti (25 000 - 30 000 obyvatel) a nachází se v
něm cca. 50 barů.

Intervenční strategie

- Mobilizace komunity
- Školení (RBS)
- Prosazování

Výsledky výzkumu

Zkušební nákupy: vyšší tendence kontrolovat občanský průkaz v barech
s vyškoleným personálem než v barech bez vyškoleného personálu
(48,0 % oproti 14,7 %).
Průzkum mezi studenty: zvýšení počtu žádostí o OP (průměr před: 23,9 %,
průměr po 34,9 %) nebo odmítnutí prodeje alkoholu v supermarketech a
restauracích (před: 24,8 %, po: 35,9 %).

Závěr

Implementace STAD proběhla úspěšně díky aktivitám místního koordinátora.
Do intervence byla zapojena místní policie, prosazování platné legislativy
pokračovalo na stejné úrovni jako před zahájením projektu.
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Slovinsko

Místo

Noční podniky

Pilotní oblast

Kranj

Proč tato oblast?

96 % případů pokusu o nákup alkoholu v supermarketech je v Kranji
úspěšných.

Intervenční strategie

- Mobilizace komunity
- Školení (RBS)
- Prosazování

Výsledky výzkumu

Závěr
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Zkušební nákupy: žádné nebo velmi malé změny (0-3,3 %) v odmítání
prodeje alkoholu nezletilým nebo pseudo-intoxikovaným osobám na
místech, kde byla provedena úplná, částečná nebo žádná intervence.

První dvě složky intervence, kde byly úspěšně implementovány, ale jejich
prosazení nevyšlo podle plánu (odstoupení policie).

Nizozemsko

Misto

Akce (festival)

Pilotní oblast

Pláž v Hoek van Holland (Rotterdam)

Proč tato oblast?

Zahájení plážové sezóny je svým návštěvníkům dobře známo.

Intervenční strategie

- Mobilizace komunity
- Školení (RBS)
- Prosazování

Výsledky výzkumu

Průzkum mezi zaměstnanci: snížení očekávaných obtíží spojeních s
nepodáním alkoholu a kontrolou OP.
Průzkum mezi zaměstnanci: zvýšení shody chování a společenských
norem, pokud jde o odmítnutí prodeje alkoholu intoxikovaným hostům.
Zkušební nákupy: zvýšení míry odmítnutí prodeje alkoholu pseudointoxikovaným osobám (před: 0 %, po: 25 %) a nezletilým (před: 23,1 %,
po: 50 %).

Závěr

V prostředí holandského festivalu bylo možné implementovat přizpůsobenou
verzi původního modelu STAD. Všechny zúčastněné strany měly z pilotního
projektu a jeho výsledků kladné pocity.
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Švédsko

Misto

Akce (sportovní)

Pilotní oblast

3 fotbalové stadiony ve Stockholmu

Proč tato oblast?

Plánovaná pilotní lokalita (festival v Norrköpingu) byla zrušena.
Nárazové pití je ve sportovních arénách ve Švédsku a v jejich okolí vážným
problémem.

Intervenční strategie

- Mobilizace komunity
- Školení (RBS)
- Prosazování

Výsledky výzkumu

Dechové zkoušky: snížení počtu diváků na fotbalových stadionech s
hladinou alkoholu v krvi > 0% (před: 49,7%, po: 42,5 %) a s hladinou alkoholu
v krvi ≥ 0,10 (před: 9,7 %, po: 5,9%).
Zkušební nákupy: zvýšení míry odmítnutí prodeje alkoholu pseudointoxikovaným hostům stadionů (před: 31,8%, po: 56,8%).
Testované údaje: zvýšení počtu zamezení vstupu pseudo-intoxikovaným
hostům (před: 12,9 %, po: 33,8 %).

Závěr
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Intervence založené na programu STAD mohou lze implementovat i na
velkých fotbalových stadionech a lze je přizpůsobit nadměrnému pití u
diváků. Zatímco zpočátku jsme se setkali s odporem ze strany korporací
arény, po pilotním projektu považují všechny zainteresované strany
intervenci za cennou a mají silné přání v této práci pokračovat.

Německo

Misto

Domov

Pilotní oblast

5 škol v Kielu

Proč tato oblast?

Školy jsou dobrým místem pro kontakt s rodiči, kteří jsou pro intervence v
domácím prostředí klíčovými aktéry.

Intervenční strategie

- Mobilizace komunity
- Školení (rodiče)
- Prosazování (pravidla rodičů)

Výsledky výzkumu

Průzkum mezi rodiči: vysoká míra shody o proveditelnosti (průměr 79,3 %)
a přijatelnosti (průměr 74,7 %) pravidel týkajících se alkoholu doma (zákaz
popíjení do 16 let, žádný alkoholu na očích v domácím prostředí, přehled o
počtu alkoholických nápojů.
Průzkum mezi rodiči: zvýšení počtu rodičů dodržujících pravidla týkající se
alkoholu: zákaz popíjení (před: 70 %, po: 74 %), žádný alkohol doma na očích
(před: 52 %, po 61 %), přehled
(před: 69 %, po: 76 %).

Závěr

I když bylo nutné provést několik výrazných úprav původního modelu S
TAD, byla pro situaci v domácím prostředí vyvinuta proveditelná intervenční
strategie podobná STAD. Zdálo se, že s tréninkovými a kontrolními
opatřeními je možné pracovat i v tomto prostředí.
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Velká Británie

Misto

Domov

Pilotní oblast

Centrum města Wrexham

Proč tato oblast?

Wrexham má druhou nejvyšší ekonomiku spojenou s nočním životem v
severním Walesu. Stejně jako řada jiných měst trpí centrum města o
víkendových nocích problémy souvisejícími s alkoholem, částečně
způsobenými popíjením v domácím prostředí nebo kolem něj.

Intervenční strategie

- Mobilizace komunity
- Školení (např. RBS)
- Prosazování

Výsledky výzkumu

Průzkum mezi účastníky nočního života: zvýšení znalostí o zákonech
týkajících se podávání a prodeje alkoholu opilým
(před: prům. 56,3 %, po: prům. 64,6 %).
Zkušební nákupy: zvýšení míry odmítnutí podávání alkoholu
pseudointoxikovaným osobám (před: 44 %, po: 58,3 %).

Závěr
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Strategie STAD byla užitečná a byla přizpůsobena preventivní strategii
domácího popíjení ve Wrexhamu. Hodnocení ukazuje, že pilotní intervence
byla spojena se zlepšením povědomí a dodržování zákonů Velké Británie
týkajících se alkoholu, které zakazují jeho prodej a nákup opilým osobám.

Španělsko

Misto

Veřejné prostranství

Pilotní oblast

Veřejná prostranství města Palma

Proč tato oblast?

Venkovní setkání mladých lidí, např. v parcích (botellón), je nejběžnějším
místem k pití alkoholu u mladých lidi ve věku 15-17 let. V průběhu
8měsíčního období v roce 2016 obdržel městský úřad města Palma
113 hlášení botellónů.

Intervenční strategie

- Mobilizace komunity
- Školení (služby mládeži, místní organizace)
- Prosazování

Výsledky výzkumu

Data po intervenci zatím nejsou k dispozici.
Zkušební nákupy: tendence zaměstnanců supermarketů vyžadovat
občanský průkaz byla
19,2 % a odmítnutí prodeje alkoholu nezletilým byla 24,7 %.
Dechové zkoušky: účastníků botellonů s hladinou alkoholu v krvi <1 bylo
78,8 % a s hladinou alkoholu v krvi ≤ 1,0 % bylo 1,6 %.
Policejní hlášení: 259 hlášení rušení veřejného pořádku / konzumace
alkoholu a 9 hlášení prodeje alkoholu mezi půlnocí a 8:00.

Závěr

Mezi první zjištění patří zvýšené povědomí a angažovanost komunity,
posílení prosazování nové vyhlášky a provádění policejních aktivit cílených
na botellóny.
Z pilotní intervence vyplynulo, že ve Španělsku je možné implementovat
intervence založené na programu STAD a přizpůsobit je tak, aby vedly ke
snížení konzumace alkoholu u mladých lidí, kteří se účastní botellónů.
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3	Jak začít pracovat
s přístupem STAD?
Cíl:
Zajištění podmínek pro implementaci STAD přístupu.
Úkoly:
 identifikace oblasti implementace, prostředí a cílové skupiny,
 přidělení koordinátora,
 propojení s komunitou,
 posuzování potřeb,
 vytváření partnerství / mobilizace komunity,
 implementace školení a prosazování,
 sledování a hodnocení.

3.1 Identifikace oblasti implementace, prostředí a cílové skupiny
Prvním krokem je identifikace oblasti implementace STAD přístupu. Myšlenka
implementace STAD přístupu mohla vzniknout z již existujících znalostí problémů
souvisejících s alkoholem mezi mladými lidmi v určité oblasti nebo prostředí. Pak
bude zřejmé, že toto bude oblastí implementace. Výchozím bodem však může být
také předpoklad problémů souvisejících s alkoholem založený na policejních datech a
nemocničních datech či evropských studiích, jako je Evropská školní studie o alkoholu
a jiných drogách (www.espad.org) nebo Studie mládeže CTC (Communities that Care)
(http://www.ctc-network.eu/nano.cms/youth-survey). Na druhé straně mohou být
informace stále ještě poměrně nespolehlivé. V obou případech je nezbytné pozadí
problémů souvisejících s alkoholem dále prozkoumat, aby bylo možné vytvořit si první
představu o věku cílové skupiny (nezletilí, mladí dospělí) a prostředí, v němž k nárazovému
pití dochází (v nočních podnicích, na akcích, na veřejnosti, doma). Takové zkoumání může
pomoci identifikovat nejvhodnější oblast implementace, prostředí či cílovou skupinu.
V této fázi je nutné zvážit čas. Někdy bývají problémy s alkoholem, jako je nárazové pití,
spojeno s konkrétními festivaly, svátky nebo obdobími. To bude mít důsledky na sled
událostí implementace přístupu STAD a mělo by to být v plánování zohledněno.
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3.2 Výběr koordinátora
Dalším krokem při práci s přístupem STAD je výběr koordinátora. Může se jednat o úředníka
obecního úřadu, ale také o osobu zaměstnanou v regionální nebo národní zdravotní
agentuře či v licenční radě. Koordinátor bude zodpovědný za zahájení a realizaci programu
v komplexním prostředí s mnoha různými aktéry, schopnosti vést a koordinovat jsou
tedy velmi důležité. Vzhledem k tomu, že přístup STAD zahrnuje program komunity, je
důležité zmínit, že koordinátor bude hrát hlavní úlohu při zapojování zúčastněných stran
a jejich spolupráci. Při přidělování koordinátora je důležité si uvědomit, že implementace
přístupu STAD a dosahování výsledků je časově náročné a vyžaduje dlouhodobou práci.
Profil koordinátora
Koordinátor má:
•• komunikační dovednosti a schopnost navazovat kontakty;
•• dovednosti řízení projektů;
•• znalost práce v oblasti veřejného zdraví;
•• styk s (zahraničními) kolegy nebo partnery, kteří mají zkušenosti s implementací
přístupu STAD;
•• schopnost identifikovat a řešit zájmy a potřeby různých zúčastněných stran;
•• schopnost rozpoznat a vypořádat se s politicky citlivými situacemi;
•• dlouhodobou dostupnost alespoň jeden den v týdnu;
•• zmocnění komunikovat se zúčastněnými stranami a, je-li to možné, rozhodovat o tom,
jak alokovat personál a zdroje;
•• rozpočet na pořádání partnerských setkání, výrobu materiálů a pořádání RBS a školení
o prosazování zákonů.

3.3 Propojení s komunitou
Jakmile jsou identifikovány oblasti implementace, prostředí a cílová skupina a koordinátor
je vybrán, je čas spojit se s komunitou. Toho lze dosáhnout účastí na relevantních
setkáních, kontaktováním potenciálních zúčastněných stran nebo pouhou návštěvou
míst, jež odpovídají prostředí a cílové skupině. V této fázi je důležité mít oči a uši
otevřené a ke shromažďování prvních informací a rozpoznání neformálních lídrů využít
neformálních situací.
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3.4 Posuzování potřeb
Posuzování potřeb zahrnuje výzkum pomocí několika nástrojů prováděný neutrální
stranou za účelem vymezení problémové situace související s nárazovým pitím a s tím
spojených problémů (násilí, sexuální útoky, vandalismus) v dané oblasti a identifikace
relevantních zúčastněných stran, které mohou provádět formální/neformální dohled nad
nárazovým pitím. Více informací o posuzování potřeb naleznete v kapitole 4.

3.5 Vytváření partnerství / mobilizace komunity
Jakmile budou identifikovány relevantní zúčastněné strany, je možné vytvořit první
partnerství. To je výchozím bodem pro mobilizaci komunity, která je popsaná v kapitole
5. Tato kapitola popisuje, jak lze partnery oslovit a motivovat a jak lze realizovat další
akce pro zvýšení informovanosti a angažovanosti v komunitě jako celku. Je důležité
poznamenat, že mobilizace komunity se odehrává na různých úrovních současně a je
provázána se všemi ostatními aktivitami programu.

Význam neustálé mobilizace komunity
Přístup STAD zahrnuje komunitní akční program. Cílem komunitních akčních
iniciativ je motivovat a mobilizovat různé skupiny aktérů v rámci komunity s cílem
koordinace stávajících zdrojů a předcházení problémům souvisejícím s alkoholem
(Caswell, 2000).
Jedním z nejznámějších komunitních přístupů je Communities that Care (Hawkins
& Catalano, 1992). Jedná se o systém prevence navržený pro snižování kriminality
adolescentů a užívání návykových látek prostřednictvím výběru a využití účinných
preventivních intervencí přizpůsobených specifickému profilu rizik komunity
a ochrany. Mobilizace komunity se však používá po celém světě také při řešení
dalších sociálních, vzdělávacích a zdravotních problémů (např. prevence infekčních
onemocnění).
Komunita může být skupina lidí, kteří sdílejí geografický prostor, jako je čtvrť nebo
město, ale lze za ni považovat také skupinu lidí, kteří mají podobnou pracovní situaci,
zkušenosti či obavy. Podle přístupu STAD komunita zahrnuje všechny osoby, které
jsou do konkrétního prostředí (noční podniky, akce, veřejná prostranství, domácí
prostředí), v nichž bude STAD realizován, profesionálně či osobně zapojeny:
úředníci a představitelé obce a licenční komise, zástupci policie, zdravotníci,
sociální pracovníci, majitelé barů, návštěvníci, rodiče atd.
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Osobní kompetence a kompetence komunity
Základním předpokladem organizace komunity je, že lidé, kteří jsou místními
problémy nejvíce dotčeni, také mají prostředky a schopnosti tyto problémy řešit.
Jsou uznávány osobní kompetence a kompetence komunity a význam vytváření
příležitostí ke spolupráci a zvyšování pozitivních důsledků chodu komunity. Někdy
například mohou být těmi nejlepšími propagátory vlastníci barů, kteří přesvědčí
ostatní strany, aby se připojily, nebo zástupci studentů, kteří mohou poskytnout
nejlepší rady při sestavování správného sdělení pro danou cílovou skupinu.

3.6	Implementace strategií výcviku a prosazování dodržování
předpisů
Jakmile je partnerství vytvořeno a byly podniknuty první kroky k mobilizaci komunity, je
možné realizovat strategie týkající se výcviku a prosazování dodržování předpisů.
Školení je zaměřeno na předávání dovedností a znalostí týkajících se zodpovědného
podávání alkoholických nápojů. Cílem je, aby se personál (manažeři, obsluha a ochranka)
a pracovníci donucovacích orgánů mohli zaměřit na snižování dostupnosti alkoholu
nezletilým či intoxikovaným hostům. V některých případech je možné vyškolit i další
zainteresované strany. Obsah školení a rady týkající se jeho provádění popisuje kapitola
6.
Proces prosazování zahrnuje celý systém sdělování pravidel a předpisů a provádění
kontrolních opatření s cílem zajistit dodržování předpisů, prováděných formálním (policie,
pracovníci obecních úřadů, licenční pracovníci) i neformálním (přátelé, rodiče) způsobem.
Více informací o prosazování a strategiích pro podporu dodržování naleznete v kapitole 7.

3.7 Sledování a hodnocení
Sledování znamená sledování výsledků a chodu projektu s cílem sdílet výstupy a výsledky
s komunitou a v případě potřeby plán vyhodnocovat a upravovat. V kapitole 8 naleznete
pokyny pro sestavení plánu pro sledování.

28

4	Posuzování potřeb:
první krok k úspěšné
realizaci
Cil:
V pilotní oblasti vydefinujte problémovou situaci týkající se škod souvisejících s
alkoholem a požadovaný cíl/výsledek. Dále identifikujte strategie, které by vám
pravděpodobně pomohly tohoto cíle dosáhnout, a relevantní zainteresované
strany, které mohou v této souvislosti vykonávat formální/neformální dohled.
Úkoly:
 Jmenujte neutrální výzkumnou stranu.
 Proveďte počáteční hodnocení situace.
 K posouzení potřeb využijte několika nástrojů
 Analyzujte výsledky a sestavte přehled nejdůležitějších zjištění.
 Sledujte a hodnoťte.

Prvním krokem implementace přístupu STAD je posouzení potřeb. Před zahájením
intervence je důležité nejprve porozumět a vydefinovat problém, kontext problému a
zásadní předpoklady pro úspěšnou realizaci intervence. Problémy a jejich kontext se
mohou v jednotlivých zemích, oblastech a místech významně lišit. To má také dopad na
předpoklady úspěšné realizace. V jedné zemi či oblasti již mohou povědomí o problému,
politická podpora a zdroje fungovat, zatímco v jiných oblastech by to mohl být první a
možná i nejdůležitější předpoklad, na němž je třeba zapracovat. A na veřejnosti se zásady
a předpisy mohou lišit od těch, které platí pro noční podniky. Proto je posouzení potřeb
důležitým prvním krokem pro vytvoření podkladu pro úspěšné zavedení přístupu STAD.
Tato kapitola popisuje smysl posuzování potřeb a jak ho provést do hloubky.
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4.1 Smysl posouzení potřeb
Posouzení potřeb je důležitým krokem v procesu rozvoje intervence a mělo by proto být
provedeno pečlivě. Cílem posouzení potřeb je:
•• nadefinovat hlavní problém, cílové skupiny, kontext problému, požadovaný cíl či
výsledek, časová dostupnost, rozpočet a metody, které mají být použity k dosažení
cíle;
•• identifikovat a začít mobilizovat relevantní zainteresované strany, které mají pravomoc
vykonávat formální a/nebo neformální dohled nad nárazovým pitím (např. policie,
rodiče, školy). Mezi zúčastněnými stranami se buduje důvěra a je možné identifikovat
partnery projektu.
Rychlé posouzení a reakce
Vhodným způsobem pro posouzení potřeb je RAR (Rapid Assessment and Response –
Rychlé posouzení a reakce). RAR je užitečná metodika skládající se z různých kvalitativních
a kvantitativních nástrojů pro vytvoření počátečního posouzení místní situace týkající
se nárazového pití alkoholu, škod souvisejících s alkoholem a dostupnosti alkoholu v
konkrétní oblasti. RAR pomáhá získat rychlé informace o kulturních interpretacích
a významech, o názorech komunit, potřebách skupin a také stávajících zásadách a
nařízeních. Pro měření je navíc použito několik stávajících zdrojů dat. Metody, které lze v
RAR použít, jsou popsány v odstavci 4.3.
Kromě shromažďování místních dat a znalostí od příslušných zúčastněných stran RAR
zároveň pracuje na zvyšování veřejného povědomí o nutnosti implementace preventivní
strategie. Tímto způsobem se vytváří podpora, která je nezbytná pro fázi implementace.
Tím, že se pracuje na podpoře, lze říci, že mobilizace relevantních zúčastněných stran
začíná již ve fázi posuzování potřeb. Tato fáze se proto někdy označuje také jako
předmobilizační fáze.
Díky shromažďování místních dat je RAR také dobrým výchozím bodem pro sledování
implementace. Opakováním stejných výzkumných metod můžeme získat cenné informace
pro vyhodnocování a úpravu intervence. Více o sledování naleznete v kapitole 8.

4.2 Jak provést posouzení potřeb
Aby bylo v pilotní oblasti možné vytvořit objektivní pohled na situaci s nárazovým pitím
alkoholu a škodami s ním souvisejícími, provede posouzení potřeb v ideálním případě
neutrální výzkumná strana. Důvodem je, že cílová skupina, zainteresované strany a obec
mohou mít své vlastní zájmy. Návštěvníci festivalu si například nepřejí, aby se zaměstnanci
baru nebo policie zapojovali do jejich výběru a objednávky dalšího alkoholického nápoje.
Majitelé barů si nemusí přát, aby jim obec či policie říkali, jakým způsobem řídit jejich
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podnik. Obec a policie na druhé straně chtějí, aby bary dodržovaly zákony, a chtějí
návštěvníky festivalu motivovat k tomu, aby činili zdravá rozhodnutí, a chtějí jim zabránit
v tom, aby se dostávali do potíží, nebo je způsobovali. Zainteresováním neutrální strany,
která posouzení potřeb provede, budou zúčastněné strany s větší pravděpodobností
sdílet své názory a informace týkající se daného problému a celková zjištění pak budou
mnohem pravděpodobněji také přijímat a podporovat. To rovněž přispěje k dalšímu
cíli posouzení potřeb: identifikaci a zahájení mobilizace relevantních zúčastněných
stran. Na samém počátku nemusí být vždy dostatek finančních prostředků na určení
výzkumné strany. Prvním krokem iniciátora pak může být shromáždění stávajících dat
pro nadefinování problému, závazek angažovanosti (a financování) a v pozdější fázi
provedení podrobnějšího posouzení potřeb. To lze provést při úvodní konzultaci.

Jmenování nezávislé výzkumné strany
Koordinátor je zodpovědný za jmenování nezávislé výzkumné strany, která může
provést posouzení potřeb a sledování procesu a výsledků. Pro výběr vhodné
výzkumné strany je třeba vzít v úvahu, že strana má:
•• mít zkušenosti v oblasti výzkumu souvisejícího s alkoholem,
•• mít zkušenosti s metodou RAR a specifičtějšími výzkumnými metodami, jako
jsou průzkumy, pozorovací a mapovací techniky, jako jsou studie zkušebních
nákupů.
•• být nezávislou organizací, která rozumí místní politice.
Na základě projektu STAD v Evropě mohou být vhodnými stranami pro naplnění
úlohy nezávislé výzkumné strany nevládní organizace a univerzity.

Úvodní konzultace
Před posouzením potřeb se doporučuje zahájit úvodní konzultací. Cílem úvodní
konzultace je na základě stávajících znalostí a zkušeností nabídnout první dojem z
místní situace nárazového pití a škod souvisejících s alkoholem. V ideálním případě je
toto první hodnocení provedeno spoluprací členů klíčového projektového týmu, který
může zahrnovat tvůrce komunální politiky, policii a místní či regionální zdravotnické
organizace. Tím, že je propojíme, a možná také další relevantní zúčastněné strany, mohlo
by se v rámci skupinové diskuze podařit provést první posouzení toho, zda je problém
dostatečně závažný, aby bylo nutné jej prošetřit hlouběji, a zda je oblast vhodná pro
plánovanou intervenci. Cílem úvodní konzultace je pro podrobnější posouzení potřeb
nadefinovat rozsah, výzkumné metody a relevantní zúčastněné strany.
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Posouzení závažnosti problémů souvisejících s alkoholem na festivalech v
Rotterdamu
V prosinci roku 2016 se v nizozemském městě Rotterdam konalo setkání s cílem
posoudit problémovou situaci na festivalu v Hoek van Holland. Několik oddělení
městského úřadu města Rotterdam, policie, regionální organizace pro lékařskou
pomoc a institut Trimbos (neutrální výzkumná strana) se podělily o své znalosti a
diskutovaly o závažnosti situace týkající se nárazového pití alkoholu a škod s tím
souvisejících. Všechny zúčastněné strany se shodly, že je festival pro intervenci
vhodný, protože:
1.	na základě zkušeností zúčastněných stran a registračních údajů zdravotních/
bezpečnostních incidentů byly zjištěny závažné problémy související s
alkoholem, jako je opilost a intoxikace alkoholem.
2. Dodržování zákona o alkoholu bylo podle registračních údajů obce nedostačující.
3.	Festival je sdružení 10 barů s licencí, které jsou otevřeny po celý rok, a jsou
proto zúčastněnými stranami charakterizovány jako běžný noční podnik.
Porovnatelnost s tradičním přístupem STAD je vysoká, a proto je považována
za pravděpodobně úspěšnou.

4.3 Nástroje pro posouzení potřeb
Na základě úvodní konzultace byl zvolen rozsah a výzkumné metody. Požadovaná data
závisí na typu dané situace a dostupných zdrojích. V projektu STAD v Evropě bylo pro
získání potřebných informací použito mnoho různých výzkumných metod. Popisy těchto
výzkumných metod jsou uvedeny níže a jsou rozděleny do dvou kategorií: „základní“
(metody, které jsou pro řádné posouzení nezbytné) a pokročilé (metody poskytující
dodatečný vhled, jež může být pro danou zemi nebo prostředí specifický).
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Základní výzkumné metody
Metoda

Popis

Jak se provádí?

Sekundární
výzkum

Poskytuje vhled do stávajících
zdrojů dat, díky němuž je možné
určit rozsah a povahu nárazového
pití alkoholu mezi mladistvými.

•• A
 nalyzuje výsledky stávajících
průzkumů populace o požívání
alkoholu, nárazovém pití alkoholu a
opilosti.
•• Analyzuje policejní registrační údaje
o incidentech spojených s alkoholem
(např.
•• porušování zákonné věkové hranice a
opilství na veřejnosti).
•• Analyzuje nemocniční a ambulanční
registrační údaje o zdravotních
incidentech souvisejících s alkoholem
(např. intoxikace alkoholem).

Poskytuje vhled do dostupnosti,
zásad, předpisů, intervencí a
networkingových platforem.

•• N
 a základě registrací na městském
úřadě identifikuje počet prodejen
alkoholu.
•• Prohledává dokumenty týkající
se místních zásad souvisejících s
alkoholem.
•• Identifikujte relevantní články
v místních a/nebo národních
nařízeních o alkoholu.
•• Prohledává (policejní) dokumenty s
cílem nalezení priorit týkajících se
prosazování zákonů o alkoholu a
sankcí.
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Rozhovory
se zaintere
sovanými
stranami a
skupinové
diskuze

Poskytuje vhled do stávajících
znalostí, názorů a potřeb lokálních
partnerů.
Např. místní kultura pití,
infrastruktura bezpečnostních a
zdravotnických služeb, předpoklady
k úspěchu, (politická) podpora.
Výběr lokálních partnerů, kteří mají
být dotazováni, závisí na situaci
a zvoleném prostředí. Všichni
partneři, kteří mají pravomoc
vykonávat formální a/nebo
neformální dohled nad nárazovým
pitím, by měli být dotazováni (a s
největší pravděpodobností také
zařazeni do akční skupiny).

•• R
 ozhovor s veřejnými
zainteresovanými stranami, např.:
místní samospráva/obecní úřad,
místní akční skupiny, (veřejná)
zdravotnická péče / první pomoc,
sociální služby, ochrana mládeže,
policie, pracovníci obecních úřadů,
školy / univerzity (např. zástupci
studentů), nevládní organizace,
sportovní kluby, rodiče.
•• Rozhovory s komerčními
zainteresovanými stranami, např.:
držitelé licencí / vlastníci barů,
organizátoři festivalu, bezpečnostní
služba / ochranka, obchod s
alkoholem.

N a co se ptát při rozhovorech se zainteresovanými stranami?
Identifikace problému:
•• jejich názor na konzumaci alkoholu obecně a konkrétněji na nárazové pití a
opilost v cílové oblasti,
•• specifika cílové skupiny (věk, normy, vzorce konzumace atd.),
•• dostupnost alkoholu pro cílovou skupinu, včetně dodržování zákona o alkoholu,
•• známé škody a další důsledky požívání alkoholu cílovou skupinou (zdravotní,
bezpečnostní a právní problémy),
•• základní faktory problému,
•• relevantní zprávy, dokumenty a další údaje k přezkoumání,
•• chybějící informace.
Identifikace relevantních zainteresovaných stran:
•• relevantní zainteresované strany, které se zapojí do posuzování potřeb;
•• relevantní zainteresované strany, které se zapojí do rozvíjení intervence;
•• jejich podílení se na implementaci přístupu STAD.
Identifikace podpůrných a ztěžujících faktorů:
•• podpůrné faktory implementace přístupu STAD v cílové oblasti,
•• ztěžující faktory implementace přístupu STAD v cílové oblasti.
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Pokročilé výzkumné metody
Metoda

Popis

Jak se provádí?

Průzkumy
cílové skupiny

Poskytuje vhled do chování a
názorů cílové skupiny (nárazově
pijící mladiství a mladí dospělí).
Např. rozsah a povaha konzumace
alkoholu v konkrétním prostředí,
úroveň formální a společenské
dostupnosti alkoholu, postoje k
pití alkoholu a postoje k pravidlům
a předpisům týkajícím se
nadměrného podávání alkoholu a
pití nezletilých.

•• Š
 kolní průzkum týkající
se zdraví a pohody dětí
školního věku v zemi,
regionu nebo ve městě.
Příklady mezinárodních
průzkumů, které pokrývají
většinu evropských zemí,
jsou studie ESPAD a HBSC.
Data z místního průzkumu
jsou přizpůsobena
konkrétním oblastem, a
proto jsou vhodnější.
•• Průzkum o požívání
látek v dané oblasti mezi
návštěvníky restauračních
podniků či akcí.

Průzkum
intervenční
skupiny

Poskytuje vhled do chování a
postojů intervenční skupiny.

•• P
 růzkum mezi personálem
restauračních podniků
či akcí o jejich postoji k
dodržování pravidel a
předpisů týkajících se
nadměrného podávání
alkoholu a pití nezletilých.
•• Průzkum mezi rodiči o
zavedených pravidlech
týkajících se pití u jejich dětí
a jejich přístupu k alkoholu
doma.
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Metoda

Popis

Jak se provádí?

Pozorování

Poskytuje vhled do aktivit a
chování mládeže a mladých
dospělých v daném prostředí.
Navíc může poskytnout materiál
pro příklady případů sloužících k
ilustraci problému.

•• P
 ozorovatelé využívají
pozorovací protokol
k posouzení situace
nárazového pití a dalšího
chování mládeže a mladých
dospělých během noci, na
akci, v parku či na ulicích.

Studie
zkušebních
nákupů
(nezletilí)

Nenápadně zkoumá, zda prodejci
alkoholu dodržují zákonná věková
omezení pro prodej alkoholu.
Poskytuje objektivní obraz o míře
dodržování předpisů v dané oblasti
a v jednotlivých podnicích.

•• V
 ýzkumní pracovníci
postupují podle
(vědecky ověřeného3,4)
standardizovaného
výzkumného protokolu
a využívají vyškolených,
nezletilých osob, které se
pokoušejí nakupovat alkohol
v podnicích a/nebo mimo
ně.

3	Nizozemský protokol: Gosselt, J. F., Van Hoof, J. J., De Jong, M. D. T., & Prinsen, S. (2007). Mystery shopping
a prodej alkoholu: prodávají supermarkety a obchody s alkoholem alkohol nezletilým zákazníkům? Journal
of Adolescent Health, 41(3), 302-308.
4

Švédský protokol: Wallin, E., & Andréasson, S. (2004). Pivo prosím. Studie týkající se podávání alkoholu
mladým dospělým v licencovaných podnicích ve Stockholmu. Věda o prevenci: oficiální časopis Society for
Prevention Research 5, 221-229.
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5

Metoda

Popis

Jak se provádí?

Studie
zkušebních
nákupů
(pseudo-opilí)

Nenápadně zkoumá, zda prodejci
alkoholu dodržují zákonná
omezení prodeje alkoholu zjevně
intoxikovaným hostům. Poskytuje
objektivní obraz o míře dodržování
předpisů v dané oblasti a v
jednotlivých podnicích.

•• V
 ýzkumní pracovníci
postupují podle
(vědecky ověřeného5,6)
standardizovaného
výzkumného protokolu
a využívají vyškolených,
dospělých osob, které se
pokoušejí v podnicích koupit
alkohol a přitom se chovají,
jako by byli velmi opilí.

Dechové
zkoušky

Poskytuje vhled do míry intoxikace
alkoholem (promile) mládeže a
mladých dospělých.
V kombinaci s dotazníky, v nichž
je uváděn počet nápojů, lze zjistit
předchozí lokality a postoje (např. k
nárazovému pití).

•• V
 ýzkumní pracovníci
postupují podle (vědecky
ověřeného7) výzkumného
protokolu využívajícího
dechových zkoušek k měření
míry intoxikace alkoholem
mezi návštěvníky nočních
podniků, akcí nebo veřejných
míst.

Nizozemský protokol: Gosselt, J. F., Van Hoof, J. J., Goverde, M., & De Jong, M. D. T. (2013). One more
beer? Podávání alkoholu pseudo-intoxikovaným hostům v barech. Alkoholismus: Clinical and Experimental
Research, 37(7), 1213-1219.

6

Švédský protokol: Wallin, E., Gripenberg, J. a Andréasson, S. (2002). Too drunk for a beer? Studie o
nadměrném podávání alkoholu ve Stockholmu. Addiction 97, 901-907.

7

Švédský protokol: Durbeej, N., Elgán, T.H., Jalling, C. a Gripenberg, J. (2017). Intoxikace alkoholem na
fotbalových utkáních ve Švédsku: Studie využívající biologického vzorkování pro určení hladiny alkoholu v
krvi mezi diváky. PlosOne 12(11):e0188284.
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Studie zkušebních nákupů: faktor úspěchu při přesvědčování
zainteresovaných stran
Zkušební nákupy jsou objektivní formou posuzování míry dodržování pravidel
věkového limitu a zákazu nadměrného podávání alkoholu ze strany personálu baru.
Jak je vysvětleno v tabulce výše, zkušební nákup je metoda, kdy se nezletilé osoby
či herci, kteří se tváří, jako by byli pod silným vlivem alkoholu, nenápadně pokouší
nakoupit v barech a na jiných místech alkohol. Vzhledem k tomu, že ochranka a
personál si nejsou vědomi, že jsou testováni, výzkumníci mohou vytvořit a sledovat
skutečné situace. Touto cestou lze v krátké době získat objektivní výsledky o
dodržování pravidel ve více barech. Pro úředníky kontrolních orgánů by nebylo
možné objektivně posoudit dodržování předpisů v tak krátkém časovém rámci.
Jakmile vstoupí do baru, personál by je totiž mohl poznat a trvalo by dlouho, než
by v baru zjistili nějaká porušování pravidel. Studie zkušebních nákupů probíhají
ve většině zemí EU (Mulder a De Greeff, 2013). Jsou považovány za důležitý
nástroj pro mobilizaci zainteresovaných stran s cílem zlepšit dodržování předpisů
a následně monitorovat efektivitu místních (a vnitrostátních) zásad týkajících se
alkoholu. Proto se při implementaci přístupu STAD velmi doporučuje. V některých
zemích jsou však zkušební nákupy považovány za klamavé, a proto nejsou
povoleny. V každém případě, plánujete-li využívat zkušebních nákupů, je nezbytné
se informovat o vnitrostátních či místních předpisech a výzkumných protokolech,
které mohou či nemusí být k dispozici.
V České republice se přesto podařilo studii provést.
„V našem projektu byli lidé proti zkušebním nákupům. Považovali za problematické
konat tak za zády obsluhujícího personálu. Ale když jsme jim vysvětlili, že není cílem
dávat lidem pokuty, ale vytvářet povědomí o nutnosti zlepšit dodržování zákonů,
začali to podporovat. Nakonec je výsledky opravdu zajímaly.“ (Česká republika)

4.4 Analýza výsledků a vytvoření plánů
Po dokončení rozsáhlého vyhodnocení jsou shromážděny klíčové závěry z každé metody
a ty jsou analyzovány z hlediska zajištění soudržnosti a proveditelnosti. Na základě
této analýzy se načrtne Zpráva o posouzení potřeb. Zpráva obsahuje přehled místní
situace v souvislosti s nárazovým pitím alkoholu, jeho důsledky pro zdraví a bezpečnost,
přehled intervencí, které jsou již v běhu, a klíčové faktory, na něž by se intervence mohla
zaměřovat. Dále také obsahuje seznam relevantních zainteresovaných stran, které
mohou vykonávat formální i neformální dohled nad nárazovým pitím alkoholu (např.
policie, rodiče, školy). Tyto zainteresované strany budou zapojeny do vývoje intervence
a předpokladů pro úspěšnou implementaci přístupu STAD.
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Souhrn zprávy o posouzení potřeb v Rotterdamu
•• Problémová situace v roce 2017:
- Užívání alkoholu na festivalu je považováno za velmi vysoké a diváci ho
považují za normální.
- Poměrně mnoho návštěvníků se na festivalu opije, alkohol je jim snadno
dostupný (míra dodržování zákazu nadměrného podávání alkoholu je nízká).
- Nezletilí, kteří pijí alkohol v areálu festivalu a jeho okolí, je jim snadno dostupný
(míra dodržování věkové hranice je ze strany prodejců nízká).
- Relativně vysoký počet incidentů v důsledku požití alkoholu.
- Násilné incidenty jsou relativně nízké, většina incidentů, k nimž dochází, je
zřejmě spojena s alkoholem.
•• Zamýšlený výsledek:
- snížení míry nárazového pití a opilosti na festivalu,
- snížení s alkoholem souvisejících zdravotních a bezpečnostních incidentů.
•• Klíčové faktory, na něž se zaměřuje:
- dostupnost alkoholu nezletilým a opilým návštěvníkům festivalu,
- společenská norma návštěvníků festivalu a majitelů barů (vysoká konzumace
alkoholu je normální),
- policie a pracovníci obecních úřadů prosazující zákaz nadměrného podávání
alkoholu,
•• identifikace důležitých zainteresovaných stran: několik oddělení městského
úřadu v Rotterdamu (oddělení pro mládež, bezpečnost, akce a oddělení
prosazování zákonů), policie, centrum péče o závislé, organizátor akcí, majitelé
barů, bezpečnostní
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5 V
 ytváření partnerství
a mobilizace komunity
Cil:
motivovat a mobilizovat zainteresované strany v rámci komunity, aby přispívaly k
prevenci nárazového pití.
Úkoly:
 organizace prvního setkání a navázání partnerství,
	formulace souhlasu se společným záměrem či písemné dohody, kterou podepíší
všechny zúčastněné strany,
 zapojení cílových skupin přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů,
 vývoj a realizace plánu komunikace.

Přístup STAD zahrnuje komunitní akční program. Jak je popsáno v kapitole 3, akční
iniciativy komunity mají v komunitě motivovat a mobilizovat různé skupiny aktérů.
Základním předpokladem organizace komunity je, že lidé, kteří jsou konkrétními
problémy nejvíce dotčeni, také mají prostředky a schopnosti tyto problémy řešit.
Zkušenosti z pilotních projektů ukázaly, že činnost komunity začala hned na samém
počátku a že posouzení potřeb, školení, prosazování a monitorování přispívají k
mobilizaci komunity. Tato kapitola popisuje, jaké kroky je při práci s komunitou
nutné podniknout.
Je důležité zmínit, že mobilizace komunity je často zmiňována jako jedna ze tří klíčových
strategií přístupu STAD (spolu s výcvikem a prosazováním předpisů), ale také to, že je
výchozím bodem a prolíná se všemi ostatními strategiemi.
Tři různé úrovně
V rámci mobilizace komunity lze rozlišovat tři různé úrovně. První úrovní je mezi
zainteresovanými stranami zvyšovat povědomí a informovanost, aby se do procesu
implementace přístupu STAD zapojily. Výhody spojené s účastí se mohou lišit v pohledu
každé ze zainteresovaných stran.
•• Krajská rada – snížení počtu zranění a zdravotních problémů
•• Obecní úřad / licenční rada – snížení problémů v licencovaných podnicích, např.
sociální problémy, problémy na veřejnosti a zločin
•• Policejní orgán – právo a pořádek
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•• Státní zdravotní ústav – veřejné zdraví a legislativa z národního hlediska
•• Krajská správa – regionální pohled na veřejné zdraví a legislativu
•• Restaurace / kluby / bary – zvýšení kvalifikace zaměstnanců, dobrý vztah s úřady, dojem
seriózního podniku vůči obyvatelstvu, pokles problémů souvisejících s alkoholem.
•• Unie zaměstnanců restaurací – psychosociální pracovní prostředí
Zainteresované strany, které se připojí, tvoří partnery nebo řídící skupinu, která se
pravidelně schází, radí se o otázkách souvisejících s alkoholem, informuje a podporuje
rozvoj zásad a postupů, jejichž cílem je předcházet škodám způsobeným alkoholem.
Druhou úrovní mobilizace komunity je zapojení komunity s různými cílovými skupinami
v daném prostředí. V souvislosti s přístupem STAD to mohou být majitelé barů / držitelé
licencí, členové personálu, členové ochranky a samozřejmě návštěvníci podniků.
Třetí úrovní mobilizace komunity je mediální strategie či obhajoba. Jedná se o pojem
používaný pro systematickou práci s médii pro zveřejňování zpráv týkajících se problémů
souvisejících s alkoholem a jejich prevencí (Wallin, 2004). Mediální strategie mohou
být zaměřeny na cílové skupiny a/nebo širokou veřejnost a jsou důležité pro vytvoření
podpory změn a alternativních strategií prevence.

5.1 Navázání partnerství
Po posouzení potřeb lze zorganizovat první schůzku. K tomu by měli být přizváni lidé, kteří
se účastnili posouzení potřeb a kteří byli vybráni mezi relevantní zainteresované strany.
Samozřejmě bude zastoupena také obec, licenční úřad, zdravotnická agentura a policie,
ale je také důležité, aby byly zastoupeny i zainteresované strany z daného prostředí
(např. majitelé barů). Také může být užitečné zeptat se účastníků této první schůzky, zda
podle nich chybí nějaká osoba či skupina, která by měla být rovněž zastoupena.
Během této první schůzky budou představeny výsledky posouzení potřeb a lze jí využít
k určení hlavního problému a primárního zaměření projektu.
První schůzka je také okamžikem formálního navázání partnerství (někdy nazývaného
řídící skupina či výbor). Prakticky se jedná o první úroveň mobilizace komunity. Je to
rovněž okamžik, kdy se domlouvá účast na schůzkách a jmenuje předseda. Aby došlo
ke skutečnému zapojení, je důležité, aby se partneři setkávali pravidelně, například 6krát
ročně, a aby na schůzkách byl dostatek času (např. 2 hodiny) k prodiskutování rozhodnutí,
která je třeba společně učinit za přítomnosti všech.
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Písemný souhlas
Zpočátku často nebývá jasné, jaký bude rozsah projektu, jakých zdrojů je potřeba (a jaké
zdroje byly poskytnuty) a jaká rozhodnutí bude třeba učinit v souvislosti s prosazováním,
školením, mediální strategií a sledováním. V této fázi může podpis dohody o společném
záměru stvrdit závazek společně pracovat na prevenci a řešení škod spojených s
alkoholem, sdílení informací atd. Tento závazek je flexibilní a v průběhu času je možné
na měnící se potřeby reagovat.
Jakmile je projekt vydefinován z hlediska cílů, metod, cílových skupin, časové dostupnosti
a rozpočtu, obsahu a účasti na výcviku, mediální strategie (včetně stěžejního sdělení),
lze doporučit podniknout další krok a sestavit podrobnější písemnou dohodu s jasnými
ustanoveními.
K hodnotě dohody přispívá oficiální okamžik podpisu dohody o společném záměru nebo
písemné dohody a zdůraznění rovnocennosti a potřeby všech zúčastněných stran
(politiků, odborníků, dobrovolníků, mladých lidí). Je důležité, aby se místní aktéři cítili hrdí
na to, že k projektu mohou přispět (Wallin, 2004). To se netýká pouze podpisu dohody,
ale je relevantní také při realizaci projektu a prezentaci výsledků.
Někdy může být těžké potenciální partnery přesvědčit, aby se zapojili.
V samostatném letáku „Časté mýty o přístupu STAD: jak to doopravdy je“ jsou uvedeny
další informace, které je přesvědčí, aby se připojili.

5.2 Zapojení cílových skupin
Jakmile je navázáno partnerství, je dalším krokem zapojení různých cílových skupin v
daném prostředí. Takové zapojení může být realizováno oslovením představitelů těchto
skupin. Někdy může být účinné, učiní-li tak koordinátor, ale také se může osvědčit pověřit
klíčové zainteresované strany misí, aby tyto cílové skupiny oslovili oni sami. V souladu se
skutečností, že pro různé zainteresované strany plynou rozdílné výhody, se bude přístup
k zapojení cílových skupin lišit.
•• Policejní / licenční úředníci – zlepšení pracovních vztahů s restauracemi / kluby /
bary, veřejné zdůvodnění prosazování dodržování předpisů
•• Bezpečnostní pracovníci – zlepšování pracovních vztahů s policií, veřejné zdůvodnění
prosazování dodržování předpisů, porozumění a podpory ze strany hostů
•• Personál restaurací / klubů / barů – bezpečné pracovní prostředí, podpora ze strany
hostů
•• Návštěvníci – bezpečně strávená noc venku, méně potíží s ostatními hosty
•• Rodiče – zdraví a bezpečnost dětí
Přímý kontakt mezi zainteresovanými stranami a cílovou skupinou může také poskytnout
více informací o tom, jaké sdělení by bylo nejpřesvědčivější.
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„Zpětná vazba od držitelů licencí, členů ochranky a mladých lidí naznačuje, že všechny
skupiny jsou velmi angažované v tématu hrozeb intoxikace a v souvislosti s tím, že je
nutné omezit podávání alkoholu opilým osobám a nepřiměřenou a rizikovou konzumaci
alkoholu. Tyto zprávy týkající se zranitelnosti, dále podporují diskuse o prioritách
na národní i lokální úrovni, zejména týkající se sexuálního obtěžování či napadení
v souvislosti s konzumací alkoholu, což dále zvyšuje pravděpodobnost zaangažovanosti.“
(Velká Británie)
Zapojení různých cílových skupin v rámci komunity je důležité také pro zvýšení účasti na
školení a v pozdější fázi projektu zajištění dodržování předpisů. Další pokyny týkající se
tohoto tématu jsou uvedeny v následujících kapitolách o školení, prosazování dodržování
předpisů a sledování.

5.3 Vytváření a realizace mediálních strategií
Mediální strategie mohou být zaměřeny na konkrétní cílové skupiny a/nebo širokou
veřejnost a jsou důležité pro vytvoření podpory změn a alternativních strategií prevence.
Je nutné vypracovat podrobný plán komunikace, v němž se určí, jaké sdělení bude které
cílové skupině komunikováno a samozřejmě také jak a kdy. Přizpůsobená strategie, která
využívá opakujících se sdělení, je považována za nejúčinnější. Důležité je také zahrnout
plán pro víceúrovňový přístup, v němž mají například účastníci školení sdílet a šířit
poselství svým kolegům a členům klubu.
Sdělením, které má být komunikováno, mohou být informace o škodách způsobených
nárazovým pitím, (měnících se) zákonech a zásadách či lokální údaje o rozsahu problému
na základě posouzení potřeb nebo v pozdější fázi výsledků sledování.
Ve Stockholmu se v rámci
projektu prevence alkoholu na
fotbalových zápasech konala
řada aktivit, jako jsou tiskové
konference a zprávy, televizní
reklamy, reklamy během
zápasů na obrazovkách v
arénách a na sociálních
médiích, a bylo vydáno
několik komentářů. Celkově
tyto aktivity vygenerovaly
přes 300 článků týkajících se
projektu.
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Ve Wrexhamu byli návštěvníci party
vyzváni k tomu, aby zůstali v bezpečí
http://www.wrexham.com/
news/party-goers-encouragedto-stay-safe-as-town-gearsup-for-weekend-of-festivecelebrations-142352.html

V Palmě se na autobusech a autobusových
zastávkách objevily plakáty se zprávou „Palma,
Menors 0“ (V Palmě nezletilí 0), aby bylo sděleno,
že se v souvislosti s podáváním alkoholu nezletilým
něco děje.
Spolupráce s médii
Výsledky posouzení potřeb (a také výsledky monitoringu) mohou vytvořit příležitost pro
zvyšování povědomí a vydláždit cestu k diskusi a závazku místních. Důležitým partnerem
zde mohou být místní média. Zkušenosti z pilotních projektů prokázaly, že při spolupráci
s nezávislými médii (která hledají zajímavý příběh) je důležité si uvědomit, že zprávy v
mediích mohou mít také opačný účinek. Formulování jasného sdělení a příprava způsobů,
jak odpovídat na možné nežádoucí reakce, může pomoci, není však zcela možné mít nad
takovou situací kontrolu.
„Když jsme médiím prezentovali data, která ukázala, že se nedodržují pravidla týkající
se podávání alkoholu nezletilým a intoxikovaným osobám, média byla v šoku. Nabídli
nám, že nám pomohou o tom vytvořit povědomí a my jsme s nimi byli velice spokojeni.“
(Slovinsko)
„Při spolupráci s médii jsme byli velmi opatrní, protože jsme nechtěli vytvořit obrázek,
který by lidem sděloval „Podívejte se, tady se můžete velmi jednoduše opít.“ (Španělsko)
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Aby se zabránilo tomu, že se bude upřímná angažovanost v oblasti zdravotních rizik
zaměňovat se senzačními příběhy o mládeži, která se opíjí v ulicích, je důležité si pečlivě
připravit jasné sdělení v souladu s cíli projektu.
Poselství různých zainteresovaných stran
Je důležité, aby zpráva nepocházela od jednoho jediného zástupce, ale aby všechny
strany partnersky vysílaly koherentní sdělení. Strategická rozhodnutí lze činit také v tom,
kdo bude konkrétní zprávu doručovat.
„Ve skutečnosti ze strategických důvodů necháváme sdělovat výsledky projektu
představitele fotbalových klubů, aby za projekt cítili vlastní odpovědnost. Když byly
oznámeny kladné výsledky hodnocení, generální ředitelé byli hrdí na to, že jsou součástí
tohoto projektu, a také sdělili, že jsou hrdí na své zaměstnance, kteří ke kladným
výsledkům přispěli. Rovněž sdělili, že navzdory pozitivním výsledkům je stále prostor
pro zlepšení.“ (Švédsko)
Společné hodnoty
Dalším bodem, který vyžaduje pozornost při volbě mediální strategie a formulování
hlavního poselství, je fakt, že je těžké kulturu změnit, je-li vaše sdělení příliš vzdálené od
dominantních norem či ideálů. Posouzení potřeb také poskytne informace o dominantních
normách cílových skupin. Při formulování zprávy je důležité být si těchto norem vědom
nebo najít společnou hodnotu, která podporuje cíl projektu, např. ve Velké Británii důraz
na hrozby spojené s pitím alkoholu již doma.
Sdílení výsledků
Mobilizace komunity je průběžný proces. Jakmile jsou výsledky monitorování připraveny
ke sdílení, může to v mobilizaci komunity vést k posunu. Pokud výsledky prokazují, že
se zvyšuje dodržování předpisů a snižují se problémy spojené s nárazovým pitím, může
to všechny zúčastněné strany a účastníky motivovat, aby pokračovali a možná projekt
dokonce i rozšířili. Pokud jsou výsledky neuspokojivé, míra dodržování předpisů je nízká a
situace je ještě horší, než se očekávalo, mohla by taková situace zúčastněným stranám
posloužit jako výzva k probuzení se a ke zvýšení informovanosti široké veřejnosti. To by
mohlo poskytnout nový vhled pro posouzení potřeb a pokyny pro uzpůsobení projektu.
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6	
Výcvik zodpovědného
podávání alkoholických nápojů
Cil:
naučit se pracovat podle zásad STAD, abychom hovořili jedním jazykem a určité
situace se zvládaly stejným způsobem.
Úkoly:
 organizování pracovní skupiny pro organizaci a provádění výcviku,
	výcvik personálu barů a pracovníků kontrolních orgánů, jejich seznámení se
zásadami přístupu STAD a práce s nimi,
	poskytnutí pomůcek personálu restaurací a pracovníkům kontrolních orgánů a
pomoci jim tak uplatnit výcvik v praxi,
 zapojení cílových skupin přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů.

Důležitou součástí přístupu STAD je zodpovědné podávání alkoholických nápojů.
K tomu je třeba mít dovedností a znalosti a ty je nutné se naučit. Zaměstnanci
barů (manažeři, obsluha a ochranka) mají v této souvislosti důležitou roli, protože
podávají alkoholické nápoje. Pracovníci kontrolních orgánů dohlížejí na personál
barů a kontrolují dodržování pravidel a předpisů. Aby se zlepšilo zodpovědné
podávání alkoholu, musí být zvládnuty všechny potřeby „systému“, aby
zainteresovaní tématu porozuměli a chápali, co to pro jejich roli znamená. V případě,
že to vyžaduje prostředí, v němž chcete implementovat přístup STAD, je možné
kromě těchto zainteresovaných stran vyškolit i další. Například rodiče nebo další
prodejce alkoholu, jako jsou supermarkety či noční obchody. Tyto zainteresované
strany hrají roli převážně mimo noční život a mimo prostředí akcí.
V této kapitole bude popsáno školení zaměstnanců barů a pracovníků kontrolních
orgánů. Získáte zde přehled o obsahu školení a informace o tom, jak školení připravit.
Budeme hovořit o výzvách, které se mohou s tímto procesem objevit, a jak je řešit.
Pravidla a předpisy týkající se podávání alkoholu se mohou v jednotlivých zemích lišit. V
této kapitole je uveden přehled obecných zásad a myšlenek, které lze přizpůsobit tomu,
co vyžaduje dané prostředí.
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Školení je důležitou součástí práce s přístupem STAD. Je to okamžik, kdy se
zúčastněné strany naučí pracovat s tímto přístupem a zapracovat ho do svých
pravidelných činností. Naučí se „mluvit stejným jazykem“, což pomáhá při
zahájení diskuze o zodpovědném podávání alkoholu. Můžete stimulovat vzájemné
porozumění motivaci a překážkám na obou stranách v souvislosti s řešením tohoto
tématu. Při přípravě školení si rozmyslete časový rámec, který budete k přípravě a
vyškolení zaměstnanců barů a pracovníků kontrolních orgánů potřebovat.
Školení personálu barů
•• Pokud jsou účastníci stálým personálem, je možné je školit i několik měsíců
předtím, než plánujete natrénované dovednosti převést do praxe. Tímto
způsobem si mohou své dovednosti vyzkoušet a získat zpětnou vazbu předtím,
než začne „ostrý provoz“.
•• Pokud jsou účastníci brigádníci, vyškolte je pár týdnů předtím, než plánujete
trénované dovednosti převést do praxe. Tak se ujistíte, že jsou jejich znalosti
čerstvé.
Poznámka: střídání zaměstnanců je na těchto místech poměrně časté. K zajištění
dlouhodobé a udržitelné práce s přístupem STAD je nezbytné provádět školení
pravidelně.
Výcvik pracovníků kontrolních orgánů
Ujistěte se, že jsou pracovníci kontrolních orgánů školeni několik měsíců před
zahájením intervence. Tak budou moci své dovednosti praktikovat při běžných
činnostech a získat zpětnou vazbu.
Někdy není zřejmý čas zahájení přenosu dovedností do praxe a jednoduše proces
jen „plyne“ spolu s procesem implementace přístupu STAD. Například v běžném
prostředí nočního podniku je obtížnější plánovat než v prostředí akce, protože toto
prostředí je „trvalé“. Ujistěte se, že na proškolení těchto osob máte dostatek času,
(prosazování) odpovědného podávání alkoholu je totiž jednou ze základních složek
přístupu STAD
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6.1 Účel školení v rámci přístupu STAD
Pokud jde o práci s přístupem STAD, je školení personálu barů a pracovníků kontrolních
orgánů nezbytné. Pomáhá nejen při rozvoji potřebných dovedností při jednání mezi
sebou a v prostředí, v němž pracují, ale také aby pochopili, proč se věci dějí tak, jak se
dějí. Školení personálu barů a pracovníků kontrolních orgánů má za cíl:
•• z výšit povědomí o rizicích a důsledcích konzumace alkoholu u nezletilých a podávání
alkoholu opilým osobám,
•• naučit účastníky, jak postupovat při prevenci konzumace alkoholu u nezletilých a
podávání alkoholu opilým osobám,
•• posílení vztahů a spolupráce mezi zúčastněnými stranami,
•• zlepšit porozumění kontextu, v němž jednotlivé zúčastněné strany pracují, a jak to
ovlivňuje jejich roli a postoje,
•• další mobilizace a rozvoj důvěry mezi zúčastněnými stranami.
Mějte na paměti, že personál baru a pracovníci kontrolních orgánů nejsou zvyklí
poslouchat teorii příliš dlouho. Jsou to lidé orientovaní na akci. Proto se ujistěte, že je ve
školení dostatek interakcí a několik krátkých přestávek. Interakce je také způsob, jakým
lze účastníkům dát šanci přicházet s vlastními odpověďmi a uvědomit si, že na jejich
názorech záleží. Školení uzpůsobené jejich situaci si snadněji zapamatují a bude pro
ně zábavnější. Pokud je to možné, pokuste se zapojit (budoucí) účastníky do přípravy
školení. Pokud není možné školení organizovat osobně, může jako alternativa fungovat
školení prostřednictvím webu.
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Co je to opilost a jak ji
rozpoznat?
Opilost je často vnímáno
jako složité téma.
Měření hladiny alkoholu
v krvi není vždy možné
a
výsledky nebývají vždy
spolehlivé. Chování však lze
rozpoznat a funguje jako
ukazatel míry intoxikace
dané osoby. Vědecký výzkum
prokázal několik ukazatelů
jednotlivých fází opilosti, které lze objektivně rozeznávat. Zde představený systém
smajlíků vám může pomoci určit, o kterou fázi opilosti se jedná. Použijte je na
obou školeních, aby jej znaly obě cílové skupiny a pracovaly se stejným nástrojem.
Systém lze použit také v komunikační strategii, aby si byli lidé norem týkajících se
intoxikace vědomi.

6.2 Cílová skupina 1: Výcvik personálu barů
Personál baru zajišťuje prostředí, v němž lze alkohol konzumovat. Jejich zodpovědností je
(personál baru) zodpovědné podávání alkoholu a zajištění toho, aby opilé osoby nemohly
do podniku vstupovat (ochranka). Manažeři musí svým zaměstnancům poskytnout
vzdělání, aby mohli pravidla a předpisy týkající se prevence podávání alkoholu nezletilým
a opilými osobám správně dodržovat. Jejich role je zásadní pro to, aby zaměstnanci měli
sebedůvěru odmítnout hosta obsloužit, aniž by se museli obávat, že se jejich nadřízený
naštve.
Největší výzvou je u zaměstnanců barů dočasná povaha jejich zaměstnání. Často
dochází k velké fluktuaci, což udržení stejné úrovně znalostí u všech zaměstnanců baru
ztěžuje. Pokud jde o akce, jako jsou festivaly, je tato výzva ještě větší. Zaměstnanci
často bývají zaměstnáni pouze na jeden den, což jejich vyškolení ještě ztěžuje. Investice
jsou větší než jejich návratnost majitelům barů. V těchto případech je ještě důležitější
jmenovat mezi účastníky representanty, kteří budou zodpovědní za předávání znalostí a
dovedností. Pokud je k dispozici, je možné pro vzdělávání sezónních zaměstnanců použít
školení prostřednictvím webu.
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Souvislosti týkající se podávání alkoholu jsou často složité. Personál baru se musí potýkat
s lidskými emocemi, dynamikou skupiny a celkovou atmosférou v daném prostředí.
Odmítnutí někoho obsloužit se může rychle vystupňovat v negativní situaci.
Důvody, proč personál baru nedodržuje předpisy:
•• Strach z toho, že se budete muset potýkat s rozzlobenými zákazníky, a neví, jak si s
takovou situací poradit.
•• Strach z rozzlobeného nadřízeného, protože odmítnout zákazníkovi vstup nebo ho
obsloužit znamená, že majitel baru nevydělá peníze.
•• Necítí nebo si neuvědomují odpovědnost za blaho zákazníků.
•• Mají pocit, že dodržování zákona není tak důležité (zákazník alkohol stejně nějak získá
nebo že jeden drink neudělá žádný rozdíl).
•• Kulturní a společenské normy; zaměstnanci baru jsou často ve stejném věku jako
návštěvníci podniku a v souvislosti s pitím velkého množství alkoholu mají stejné
normy.
•• Pracují v prostředí, kde se podává alkohol a intoxikovaní hosté jsou velmi běžní, určité
chování tak může být považováno za normu, a to i přesto že neodpovídá pravidlům
a předpisům.
•• Ve skupině zaměstnanců může existovat „kultura pití“, která nadměrné pití umožňuje.
Na všechna tato témata je důležité se ve školení zaměřit, abychom zaměstnancům barů
pomohli jejich chování změnit a aby si uvědomili důležitost toho, jakým způsobem se
zákazníky jednají.
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Jakým způsobem lze úspěšně provést kontrolu věku?
Usnadněte si kontrolu věku tím, že k tomu použijete nástroje. Například využijte
„kalendáře“, do kterého vyplníte datum, které stanoví jasnou věkovou hranici. To
zaměstnancům baru kontrolu věku zákazníka usnadní a pomůže jim v tom, aby se
při výpočtu věku dopouštěli menšího počtu chyb.

KALENDER VAN NIX
geboren in

mei 2000

Te gebruiken in mei 2018

ID-check

Bij twijfel over de leeftijd vraag naar ID.
Jongeren onder de 18 jaar kunnen er
ouder uitzien. Neem daarom een ruime
marge bij het vragen naar ID.
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Geboren NA 10 mei 2000 = jonger dan 18.
NA = NIX
.

Na zadní straně kalendáře můžete zaměstnancům baru uvést pokyny k tomu,
jak postupovat, když chtějí odmítnout obsloužit zákazníka, a jak zvládat konfliktní
situace.
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6.2.1 Přehled obsahu školení personálu barů

Cíle související
s celkovými cíli
přístupu STAD

•• Z
 výšení povědomí o rizicích a důsledcích podávání alkoholu
nezletilým a nadměrného podávání alkoholu opilým osobám
•• Zvýšení povědomí o důležitosti dodržování předpisů
zakazujících podávání alkoholu nezletilým a nadměrné
podávání alkoholu opilým osobám

Naučené
znalosti

•• M
 odel STAD a důležitost dodržování zákonů a předpisů ze
strany zaměstnanců baru
•• (Zdravotní) účinky a rizika spojená s alkoholem
•• Zákony a předpisy týkající se alkoholu
•• Kontrola věku, aby se zabránilo obsluhování nezletilých
zákazníků
•• Rozpoznávání různých stupňů opilosti
•• Jak zacházet s opilými zákazníky (řízení konfliktů)
•• Úloha pracovníků kontrolních orgánů

Naučené
dovednosti

•• R
 ozpoznání toho, která fáze opilosti vede k odmítnutí
obsloužení
•• Rozpoznání nezletilých zákazníků
•• Schopnost odmítnutí

6.3	Cílová skupina 2: Pracovníci kontrolních orgánů (policie a/nebo
obecní úřad)
Tato cílová skupina zahrnuje pracovníky kontrolních orgánů, kteří jsou odpovědní za
prosazování právních předpisů týkajících se alkoholu; jedná se nejen o příslušníky v
terénu, ale také o šéfa týmu. Aby bylo zajištěno řádné zavedení metody RBS, je nezbytné
zahrnout pracovníky na úrovni managementu. Jsou přítomni v nočních podnicích
a zajišťují, aby návštěvníci prožili noc v bezpečí. Jsou také zodpovědní za dodržování
pravidel a předpisů týkajících se zodpovědného podávání alkoholu a odmítání vstupu
opilým zákazníkům. Typy pracovníků kontrolních orgánů a způsob, jakým fungují, se
mohou lišit v závislosti na daném prostředí a podle jednotlivých zemí. Není vždy běžné,
aby tyto osoby vstupovaly do nočních podniků. A nemusí to vždy být na prvním místě
na jejich seznamu priorit. V takovém případě je těžké nahlédnout do toho, co se děje
za zavřenými dveřmi. Někdy existují i jiné typy osob, které se nočního života účastní,
vstupují do podniků a mohou poskytovat informace o tom, co se uvnitř děje.
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Je nanejvýš důležité, aby všichni pracovníci kontrolních orgánů, kteří budou s přístupem
STAD pracovat, byli v kooperativním prosazování vyškoleni. Tito lidé ve své každodenní
praxi musí uplatňovat nový způsob práce. Často se to od toho, na co jsou zvyklí, liší.
Někteří z nich mají tendenci prosazovat pravidla striktně tím, že ukládají sankce, zatímco
kooperativní prosazování (kapitola 7 týkající se kontrolních opatření a prosazování
dodržování přepisů) je spíše o podpoře zaměstnanců v tom, aby zákony dodržovali. Jak
již bylo řečeno, je důležité, aby prosazování práva bylo jednotné v tom, jakým způsobem
komunikují a vystupují vůči zaměstnancům baru. Pracovníci kontrolních orgánů často
musí pracovat na příliš mnoha úkolech a mají příliš malý počet pracovníků. Účast na
školení může být někdy obtížné do jejich harmonogramu vměstnat.

Kdo je zodpovědný za prosazování zákona týkající se alkoholu nebo jiných zákonů,
které se zaměřují na věkové limity, nadměrné podávání alkoholu opilým osobám a
umožnění přístupu intoxikovaným hostům? Je to obec, nebo je to zorganizováno
na jiné úrovni? Informujte se o tom, kdo je za co zodpovědný, abyste věděli, koho
je nutné proškolit a informovat.
Při přípravě výcviku pro pracovníky kontrolních orgánů je proto důležité nahlédnout
do místní, regionální a/nebo národní struktury pro prosazování zákonů. To pomůže
získat jasný obraz o jurisdikci a pravomoci každého typu pracovníka kontrolních
orgánů a o tom, jak nebo zda by měly být do školení zahrnutí.
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6.3.1 Přehled obsahu školení pro pracovníky kontrolních orgánů

Cíle související
s celkovými cíli
přístupu STAD

•• Z
 výšení povědomí o rizicích a důsledcích podávání
alkoholu nezletilým a nadměrného podávání alkoholu
opilým osobám
•• Zvýšení povědomí o důležitosti dodržování předpisů
zakazujících podávání alkoholu nezletilým a nadměrné
podávání alkoholu opilým osobám
•• Inspirace ke kooperativnímu prosazování zákona
(kapitola 7 týkající se kontrolních opatření a
prosazování) o alkoholu (věková hranice a nadměrné
podávání alkoholu)
•• Umožnit účastníkům pochopit výhody plynoucí z
kooperativního prosazování ve srovnání se způsobem,
na něž jsou zvyklí
•• Naučit je, jak implementovat kooperativní prosazování
v místním i celostátním kontextu

Naučené znalosti

••
••
••
••
••
••

Model STAD a důležitost prosazování zákonů
Účinky a rizika spojená s alkoholem
Zákony a předpisy týkající se alkoholu
Zodpovědné podávání alkoholu v barech
Role bezpečnostních pracovníků
Jak kooperativní prosazování aplikovat v souvislosti s
věkovou hranicí a nadměrným podáváním alkoholu

Naučené
dovednosti

••
••
••
••
••

Rozpoznání opilosti
Rozpoznání nezletilých zákazníků
Komunikační dovednosti / koučování
Kooperativní prosazování
Řádná dokumentace uplatňovaného prosazování

6.4 Příprava školení
Vytvořte pracovní skupinu, která bude za přípravu školení zodpovědná. Tato skupina se
může skládat převážně ze zúčastněných partnerů. V případě potřeby zapojte i ostatní.
Zúčastněnými stranami, které by měly být zahrnuty, jsou obec, místní zdravotnické
orgány, zástupce oddělení dohledu a vymáhání práva a policie. Přizvěte také odborníka
na práci s přístupem STAD, čímž zajistíte, že školení tomuto přístupu vyhovuje a pokrývá
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všechna nezbytná témata. Zajistěte účastníkům pohodlné místo konání. Použijte
například jeden z barů. Pokud to není možné, hledejte jiné, podobné místo.
Minimální doporučená délka školení jsou čtyři hodiny (Wallin, 2004), ale pokud je to
možné, upřednostňuje se delší časový rámec. Například ve Švédsku trvá školení dva
dny. Do školení je třeba zahrnout následující témata:

Zaměstnanci baru

•• M
 odel STAD a důležitost
dodržování pravidel a předpisů
•• Účinky alkoholu a rizika spojená
s jeho užíváním
•• Zákony a předpisy týkající se
alkoholu
•• Kontrola věku, aby se zabránilo
obsluhování nezletilých zákazníků
•• Rozpoznání opilosti
•• Jak zacházet s opilými zákazníky
•• Úloha kontrolních orgánů

Pracovníci kontrolních orgánů

•• M
 odel STAD a důležitost prosazování
zákonů
•• Účinky alkoholu a rizika spojená s jeho
užíváním
•• Zákony a předpisy týkající se alkoholu
•• Zodpovědné podávání alkoholu v barech
•• Role bezpečnostních pracovníků
•• Jak kooperativní prosazování aplikovat
v souvislosti s věkovou hranicí a
nadměrným podáváním alkoholu

Je-li to možné, důležité je v tomto školení také poskytnout praktickou část. Tato část
školení bude zaměřena na procvičování naučených znalostí a dovedností. Pomáhá
dovednosti uplatnit v reálném životě, účastníci již totiž mají s těmito dovednostmi
zkušenosti. Přispívá to k efektivnosti vzdělávání školení těchto zúčastněných stran.
Skupina bude rozdělena do dvojic. Každá dvojice dostane úkol a po jeho dokončení
bude následovat skupinová diskuse a sdílení zkušeností se skupinou. Pokud je to možné,
skvělým doplňkem školení je diskuse s manažerem/majitelem baru a jeho zaměstnanci.
Pomáhá propojit pracovníky kontrolních orgánů se zaměstnanci baru.

Zapojení zainteresovaných stran do školení zaměstnanců baru a pracovníků
donucovacích orgánů
Je-li to možné, velmi hodnotné je přizvat k účasti na školení zaměstnanců baru a
pracovníků kontrolních orgánů také zainteresované strany, například členy pracovní
skupiny. Umožňuje účastníkům a školitelům účastnit se otevřené diskuze. Pomáhá
také nahlédnout do toho, proč někdy lidé „dělají to, co dělají“. To může být obtížné
zorganizovat a může to být náročné také z hlediska zdrojů. Proto se ujistěte, že
plánujete-li tak učinit, začnete s přípravami včas.
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6.4.1

Příklad programu školení

Tabulka v tomto odstavci znázorňuje program čtyřhodinového školení.
Časový
rámec

Téma

Zúčastněný školitel

15 minut

Úvod ke školení a seznámení se

Obec

15 minut

Model STAD a důležitost dodržování a
prosazování pravidel a předpisů

Odborník na práci s
přístupem STAD

30 minut

Účinky a rizika spojená s alkoholem

Místní zdravotnická
organizace nebo místní
organizace péče o závislé

30 minut

Konzumace alkoholu u nezletilých,
kontrola průkazu totožnosti a prosazování
prostřednictvím koučování

Pracovníci kontrolních
orgánů (obecní úřad nebo
policie)

30 minut

Diskuse o tom, jak rozpoznat nezletilé
návštěvníky, jak jim předejít podávání
alkoholu nezletilým a jak mohou pomoci
pracovníci donucovací orgánů tohoto cíle
dosáhnout

Moderuje odborník na
práci s přístupem STAD

15 minut

Přestávka

45 minut

Rozpoznání opilosti a prevence
nadměrného podávání alkoholu
intoxikovaným zákazníkům

Místní zdravotnická
organizace nebo místní
organizace péče o závislé

30 minut

Diskuse o tom, jak rozpoznat intoxikované
návštěvníky a kdy by jim již neměl být
podáván žádný alkohol

Moderuje odborník na
práci s přístupem STAD

30 minut

Důležitost „domácích pravidel“ a
vysvětlení osvědčených materiálů
účastníkům

Odborník na práci s
přístupem STAD

15 minut

Závěr

Obec
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6.4.2 Nábor účastníků
V ideálním případě se školení zúčastní všechny
zainteresované strany (zaměstnanci barů a pracovníci
kontrolních orgánů). Ve skutečnosti to však není vždy
možné. Většina podniků je otevřena téměř celý den
a majitelé barů nemají vždy prostředky na to, aby
zajistili, že všichni jeho zaměstnanci budou patřičně
proškoleni. Mějte na paměti, že může být obtížné,
aby se všichni pracovníci kontrolních orgánů výcviku
zúčastnili ve stejný čas a že možná budete muset
nabídnout školení v různých termínech.

BARBOEKJE
Voor de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland
10 mei 2018

Když není možné vyškolit všechny pracovníky
kontrolních orgánů a zaměstnance baru, zřiďte systém
propagátorů. V ideálním případě budou vyškoleni
dva pracovníci kontrolních orgánů na oblast/region
Obrázek 1. Titulní strana
a alespoň dva lidé z obsluhy baru. Tito propagátoři
informační brožury pro
budou vyškoleni v práci s přístupem STAD a budou
zaměstnance baru v Hoek van
zodpovědní za předávání znalostí a dovedností svým
Holland (Nizozemsko)
kolegům.
Usnadněte jim to tím, že vytvoříte malou informační brožuru, která bude obsahovat
všechny znalosti, které jsou na školení vyučovány. Brožuru je možné uložit například
na místo v blízkosti baru nebo si ji můžete ponechat v autě pro případ, že vaši kolegové
potřebují nějaké informace nebo chtějí svým kolegům sdělit, co se naučili. Odměňte
účastníky certifikátem potvrzujícím jejich účast.

V případě, že není možné vyškolit všechny zaměstnance baru a úředníky
donucovacích orgánů, jmenujte z účastníků školení „propagátory STAD“. Jejich
jmenováním je učiníte odpovědnými za další předávání znalostí v jejich organizaci.
Uvědomte si však, že se jedná o „zranitelný“ systém. Na těchto ambasadorech
jste totiž závislí a znalosti se mohou ztratit v překladu. Proto tedy účastníkům
připomínejte, aby znalosti a dovednosti, kterým se během školení naučili, sdíleli a
používali je v praxi. Můžete tak učinit například prostřednictvím jejich nadřízených
či zaměstnavatelů. Poskytněte jim materiály, které mohou použít jako referenci,
např. informační brožury nebo letáky.
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6.4.3 Čas a náklady
Čas a náklady lze rozdělit do nákladů na fázi, osoby a materiály. Není snadné říci, kolik
stojí každá položka z hlediska peněz, protože to závisí na vaší lokální situaci a na tom, kdo
náklady na jednotlivé složky ponese. Níže uvedený přehled poskytuje informace o tom,
co je potřeba k přípravě a realizaci školení.

Fáze

Lidé

Materiály/aktivity

Příprava

Pracovní skupina

Počáteční úvaha
Příprava (částečně) nového
programu

Výkon a dokončení

Účastníci
Zúčastnění školitelé
Pracovní skupina

Prostor Letáky
Prezentace v PowerPointu
Certifikáty
Informační brožury

6.5 Problémy
6.5.1 Odpor ze strany vedení vůči účasti zaměstnanců na školení
Často se objevujícím argumentem vedení barů, týkajících se důvodů, proč se nechtějí
na přístupu STAD podílet, je, že se obávají ztráty zákazníků a zisku. Pamatujte, že
toto se během školení objeví. Bary fungují primárně z komerčního hlediska, a nikoli ze
zdravotního. Proto je důležité přesvědčit je informacemi, které se týkají jejich situace, a
poskytnout jim alternativy, které jim i přesto umožní vydělat peníze a současně budou
moci přispět dobré věci. A samozřejmě také poukažte na možnost „říci ne“. Například:
••
••
••
••
••

Podávání jídla v kombinaci s nápoji
Voda na stolech
Nabízení bezplatného občerstvení
Nabízení „slabších“ alternativ a jejich umístění v horní části menu
Nabízení atraktivních alternativ alkoholických nápojů v nápojovém lístku
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Proč nechcete mít za zákazníky silně intoxikované osoby
Noční kluby a bary ve svých podnicích nechtějí silně intoxikované osoby. Méně
intoxikované osoby objednávají více nápojů a jsou proto jako návštěvníci podniku
komerčně zajímavější. Zaměstnanci také musí těm, kteří jsou silně intoxikovaní, ve
srovnání s ostatními zákazníky věnovat více pozornosti a času. Nemít tyto typy
zákazníků pomáhá vytvářet zaměstnancům baru příjemnější pracovní prostředí a
zákazníkům příjemnější zážitek.

V samostatném letáku „Časté mýty o přístupu STAD: jak to doopravdy je“ jsou uvedeny
další informace, které partnery přesvědčí, aby se připojili.

6.5.2 Pracovníci kontrolních orgánů musí aplikovat nový způsob práce
Práce určitým stylem prosazování zákonnosti může vyvolat mezi pracovníky kontrolních
orgánů nevoli. Zapojte do přesvědčování jejich nadřízené; když určitý způsob práce
provádí vedení, je pro ostatní snazší přidat se. Je nezbytné pracovníky kontrolních
orgánů upozornit na to, že hlavním cílem jejich práce je dosáhnout dodržování zákonů,
nikoliv ukládat pokuty. Příliš přísné prosazování legislativy může spolupráci s komerčními
zúčastněnými subjekty dokonce ohrozit a být tak kontraproduktivní. Pro úspěšnost tohoto
přístupu musí všichni pracovníci kontrolních orgánů pracovat na základě stejných zásad.
Dalším faktorem, který je třeba mít na paměti, je rozdíl, který se může objevit v úrovni
vzdělávání, kterou pracovníci kontrolních orgánů v dané zemi mají. Ke zlepšení jejich
dovedností pomáhá výcvik a také ukázky toho, že lze prosazování zákona praktikovat i
jiným způsobem.

6.5.3 Čas
Pro zaměstnance barů a pracovníky kontrolních orgánů může být problémem nedostatek
času. Mají náročnou práci, často musejí své povinnosti zvládat s nedostatkem personálu.
Najít si čas na školení může být obtížné. Zejména proto, že prevence pití alkoholu u
nezletilých a nadměrné podávání alkoholu opilým osobám není jádrem jejich činnosti.
Při přípravě školení je důležité neustále myslet na „čas“. Ujistěte se, že informace
a dovednosti, které chcete probrat a procvičit, lze předat během dvou dnů, ale také
za dvě hodiny. I při menších časových investicích je možné zvýšit povědomí a zlepšit
dodržování předpisů. Přesvědčte zúčastněné strany na úrovni vedení, aby do proškolení
svých zaměstnanců investovali alespoň několik hodin času, protože i vytváření povědomí
může přinést pozitivní změnu.
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Školení zaměstnanců barů ve Švédsku prostřednictvím webu
Ve Švédsku byli všichni zaměstnanci baru vyškoleni prostřednictvím webového
školení o alkoholu na sportovních akcích, a to jak v souvislosti se vstupem, tak i s
podáváním alkoholu. Toto stručné školení se zaměřuje na všechny pracovníky, kteří
pracují a podílejí se na akcích, včetně personálu, který prodává alkohol, personálu
u vstupu, bezpečnostních pracovníků a styčných důstojníků pro podporu klubů.
Webové školení bylo spuštěno v létě 2016 a doposud bylo proškoleno 1300 osob.
Toto školení je průběžné a lze ho přizpůsobit také obsluze z jiných typů podniků.
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7	Kontrolní opatření a
prosazování dodržování předpisů
Cil:
Přenesení pozornosti v rámci prosazování dodržování předpisů směrem od
penalizace ke koučování.
Úkoly:
 uplatnění kooperativního prosazování dodržování předpisů při každodenní
rutině pracovníků kontrolních orgánů,
 vyhodnocení prostředí a situací pomocí modelu SARA,
	využití výsledků modelu SARA k určení toho, jakého typu prosazování je v
daném prostředí potřeba,
	poskytnutí nástrojů a strategie pro uplatňování kooperativního prosazování
úředníkům donucovacích orgánů.

Prosazování zákonů je jedním z pilířů strategie prevence přístupu STAD. Je součástí
mobilizace komunity a školení zaměstnanců barů doplňuje o zodpovědné podávání
alkoholu. Kooperativní prosazování se od toho „obvyklého“ liší, protože přenáší
pozornost od penalizace směrem k dodržování předpisů. To vyžaduje proškolení v
novém způsobu práce (kapitola 6 týkající se školení zodpovědného podávání alkoholu).
V této kapitole bude vysvětleno kooperativní prosazování dodržování předpisů, včetně
toho, co to znamená pro tradiční způsob prosazování. Získáte nástroj pro posuzování
situací společně s tipy a triky o tom, jak rozpoznat chování a jak na něj v souladu s tímto
způsobem práce reagovat. Bude popsána úloha formálního a společenského dohledu
a způsob, jakým lze tyto typy kontroly aplikovat v různých prostředích. Na závěr získáte
informace o strategiích a nástrojích pro prosazování zákonů.

7.1 Kooperativní prosazování dodržování předpisů
Kooperativní prosazování dodržování předpisů spočívá ve zlepšování v dodržování
pravidel a předpisů tím, že místo penalizací využívá formy koučování. Zásadní je namísto
jednosměrné komunikace směrem od pracovníka kontrolního orgánu k obsluze využívat
konverzace. Pokud však někdo i nadále nebude dodržovat předpisy, pak následuje trest:
koučování, avšak jen do určité míry.
Povahou formálního prosazování zákonů je doslova prosazování dodržování předpisů.
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Tradičně je se jedná o reaktivní namísto preventivní způsob. Pracovníci kontrolních
orgánů na práci s komunikačními styly v duchu koučování často nebývají zvyklí. Jejich
úkolem je totiž prosazovat zákony pomocí „tvrdých opatření“, jakými jsou např. pokuty.
Přesvědčit je, aby se naučili a uplatňovali na komunikaci více orientovaný styl práce,
může být výzvou. Mohou to vnímat jako složité nebo tak, že se nejedná o součást jejich
práce. Abyste je přesvědčili, využijte informace, které jsou již z přístupu STAD známy.
V samostatném letáku „Časté mýty o přístupu STAD: jak to doopravdy je“ jsou uvedeny
další informace, které partnery přesvědčí, aby se připojili.
Velký význam má zapojení pracovníků kontrolních orgánů, kteří s kooperativním prosazováním
dodržování předpisů v rámci STAD pracují. Nejen pro prosazování zákonů, ale také z důvodu
dopadu, jež mají na ostatní zúčastněné strany. Používání konverzace namísto penalizace
pomáhá dodržování pravidel: průběžný proces dodržování pravidel a předpisů s cílem řídit
rizika a pracovat na stanovených cílech. Velmi důležité je průběžné proškolování a komunikace
mezi zúčastněnými stranami. Práce s kooperativním prosazováním pomáhá udržet konverzaci
v chodu namísto toho, aby se zastavila v momentě, když je vypsána pokuta.

Zkušenosti s kooperativním prosazováním dodržování předpisů
Proč namísto trestání mluvit? Jak kooperativní prosazování dodržování předpisů
může přispět ke zlepšení dodržování předpisů a zefektivnit práci kontrolních orgánů:
•• zahájení konverzace namísto vypisování pokut pomáhá zlepšit vztah mezi
pracovníky kontrolních orgánů a personálem baru;
•• konverzace pomáhá vytvářet povědomí a poskytuje pracovníkům kontrolních
orgánů příležitost k tomu, aby zaměstnance baru učili dodržování předpisů;
•• vypisování menšího množství pokut znamená menší administrativní zátěž, což
znamená více času na jiné úkoly.

7.2 Vyhodnocení situace
7.2.1 Model SARA
Aby bylo možné rozhodnout, která z forem prosazování zákonů je v daném prostředí
nutná, je nezbytné situaci vyhodnotit. Metoda, která se k tomuto účelu používá, je model
SARA (https://popcenter.asu.edu/about/sara). Model SARA znamená:
Průzkum
Analýza
Odezva
Hodnocení
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Tuto metodu lze použít strategicky nebo operativně a skládá se z otázek, na které je třeba
odpovědět, aby bylo situaci možné posoudit a určit, jak jednat.

Téma

Otázky

Možné problémy /
odpovědi

Průzkum: Ohnisko

Jaké typy ohnisek se tam
nacházejí?
Kde se tato ohniska
nacházejí? V jaké době
jsou tato místa ohnisky?

•• R
 ušení veřejného
pořádku
•• Fyzické nebo sexuální
útoky
•• Násilí
•• …

Analýza: Základní
problém

Z jakých důvodů se toto
místo stalo ohniskem?
Jsme schopni odpovědět?

•• N
 adměrné podávání
alkoholu
•• Konzumace alkoholu
nezletilými osobami
•• …

Odezva:
Metodologie

Jak a jakým způsobem
bychom měli reagovat?

••
••
••
••
••
••

Hodnocení:
Přešetřit

Měla reakce odezvu?

•• Ano
•• Ne
•• …

Sankce
Setkání s vlastníky
Podpůrný způsob
Nepodpůrný způsob
Školení
…

7.2.2 Věková hranice a nadměrné podávání alkoholu
Příslušníci kontrolních orgánů hrají při odhalování porušování pravidel a předpisů
týkajících se věkové hranice a nadměrného podávání alkoholu opilým osobám důležitou
roli. Aby bylo možné zjistit, zda jsou pravidla dodržována, je možné využít metod, jako je
„mystery shopping“ (zkušební nákupy) (kapitola 4 týkající se posouzení potřeb). Existují
však i praktičtější nástroje, kterých lze využít. Například systém smajlíků (zmíněný v
kapitole 6 týkající se školení RBS) pro rozpoznávání podnapilých osob.
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7.2.3 Formální versus neformální dohled
Předpisy týkající se dostupnosti alkoholu a prosazování těchto opatření jsou důležitou
součástí prevence nadměrného podávání alkoholu podnapilým osobám a nezletilým (viz
logický model v kapitole 2). Existují dva typy prosazování předpisů a zákonů, které lze
použít v prostředích, kde se pije, k tomu, aby se dostupnost alkoholu omezila: 1) formální
a 2) neformální prosazování dodržování předpisů. V tomto odstavci budou odděleně
popsány oba typy prosazování, v praxi jsou však vzájemně propojeny. Dostupnost
alkoholu může být ve stejném prostředí jak komerční, tak společenská.
Která forma prosazování dodržování předpisů je vhodná, se liší podle daného prostředí a
podle toho, jakým způsobem mají být pravidla a předpisy prosazovány. Pokud je alkohol
k dispozici v licencovaném podniku, platí zákony, které jsou vymáhány formálně (policie,
obec, personál baru) i neformálně (vrstevníci, přátelé a rodina). V soukromém prostředí
jsou pro omezení dostupnosti alkoholu nejdůležitější neoficiální kontrolní opatření a
prosazování dodržování předpisů.
Formální kontrolní opatření
Formální kontrolní opatření lze nalézt v legislativě/předpisech. Například nařízení o
minimální věkové hranici nebo pravidla, která předcházejí nadměrnému podávání
alkoholu. K formálním opatřením patří také cenová politika a omezení marketingu a
reklamy na alkohol. Při přemýšlení o prosazování těchto opatření je logické, že přijde
řada na policii nebo představitelé orgánů města. Myslete však například také na majitele
barů, kteří jsou zodpovědní za to, že jejich zaměstnanci dodržují předpisy.
Neformální kontrolní opatření
Neformální kontrolní opatření se zabývá chováním a společenskými normami. Tyto
normy nenajdete v oficiálních pravidlech a předpisech. Jedná se o způsob chování, který
je v dané zemi, kultuře nebo sociální skupině normou. Nejedná se jen o osoby, které
alkohol podávají, ale také o další „společenské zdroje“ alkoholu, jako jsou přátelé a rodina.
Cílem těchto neformálních kontrolních opatření je podpořit tyto zdroje v tom, aby alkohol
neposkytovali (neposkytovali v nadměrném množství) (UDETC, 2011).

7.3 Misto a druh prosazování dodržování předpisů
7.3.1 Místo: Licencované noční podniky a akce
Orgán odpovědný za dohled a vymáhání právních předpisů týkajících se alkoholu se
v jednotlivých zemích liší. Ve většině zemí je to buď policie, obec, nebo obojí. Při práci
s přístupem STAD lze přijmout opatření mezi formálními úředníky kontrolních orgánů
a zaměstnanci barů, která zákony neodsouvají stranou (musí je stále dodržovat), ale
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využívají odlišného přístupu k řešení v případě jejich nedodržení. Příkladem je neukládat
zúčastněným barům v případě porušení zákona žádné formální sankce, ale namísto
toho je koučovat a zlepšovat tak jejich dodržování. A samozřejmě, pokud bary zákony a
předpisy i nadále nebudou dodržovat, formálně jim uložit sankce.
Na festivaly a akce se vztahují stejné zákony a předpisy o poskytování alkoholu nezletilým
a podnapilým. Problémem však je vysoký počet dočasných zaměstnanců, kteří na těchto
akcích pracují. Zaměstnanci, kteří jsou na akci zaměstnáni, nemají vždy s obsluhováním
návštěvníků zkušenosti. Je důležité, aby si všichni zaměstnanci byli vědomi zákonů a
předpisů, které se na podávání alkoholu vztahují. Přístup zaměřený na komunikaci jim
pomůže mít neustále na paměti pravidla, a co se smí a nesmí. Například: všimnete-li si u
personálu chování, které není v souladu s předpisy, začněte konverzací, poukažte na to,
co je třeba změnit, a poskytněte jim návrhy, jak tak lze učinit.

7.3.2 Místo: Veřejná místa jako ulice, parky a pláže
Ne v každé zemi je povoleno pít na veřejnosti. Španělsko je zemí, kde to povoleno je. Říká
se tomu „botellón“, jedná se velké setkání mladých lidí, kde se pije alkohol na veřejnosti,
které je velmi populární. V tomto prostředí je důležité pomyslet na:
•• protokoly pro kontrolu konzumentů,
•• porovnání protokolů pro „mystery shopping“ pro vyhodnocení možné implementace,
•• pravidelné a náhodné kontroly konzumace alkoholu na veřejnosti v rámci lokálních,
letních policejních kampaní
•• obecní nařízení upravující požívání alkoholu na veřejnosti
Dočasný a přechodný charakter botellónu příslušníkům kontrolních orgánů znesnadňuje
pravidla a předpisy účinně prosazovat. Kromě toho se může stát, že neexistuje žádný
licenční systém, který by prodej alkoholu reguloval, nebo zákony, které by konzumaci
nadměrného množství alkoholu nebo konzumaci alkoholu nezletilými v tomto prostředí
zabraňovaly.

7.3.3 M
 ísto: Doma (pití alkoholu s přáteli doma nebo na soukromých
večírcích)
Pro použití modelu STAD v domácím prostředí je vyžadován jiný přístup. Prosazování
práva je jiné, protože se jedná o soukromé prostředí. V tomto prostředí jsou za konzumaci
alkoholu dětmi obvykle zodpovědní rodiče. Prosazování vyžaduje zákony a určitou
formu regulace z vnější. V této situaci tomu tak ale není. V mezidobí je možné rodiče
upozornit na jejich důležitou roli v tom, aby alkohol nepodávali svým nezletilým dětem
a intoxikovaným hostům večírků, které pořádají u sebe doma. Jsou dostupné různé
intervence pro zlepšení rodičovských dovedností v oblasti definování hranic konzumace
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alkoholu, stanovení limitů dostupnosti alkoholu doma a jak být dobrým vzorem pro své
děti. Přehled rodičovských intervencí v této oblasti viz http://www.emcdda.europa.eu/
best-practice/xchange.
Při pití na studentských kolejích na nebo soukromých večírcích je alkohol také často
podáván hostiteli, kteří jsou sami mladí dospělí. V závislosti na oficiálním statutu večírku
se na něj mohou vztahovat také vymahatelné zákony. Například v Nizozemsku platí
zákony o alkoholu také pro bary studentských asociací. Pokud tomu tak není, prosazování
zákonů není tradičním způsobem možné. Je však možné využít mediální strategie
zaměřené na mladé hostitele soukromých party. Například zvýšením povědomí o rizicích
nárazového pití a způsobech, jakými lze nadměrnému podávání alkoholu intoxikovaným
hostům předcházet. Viz kapitola 5 týkající se vytváření partnerství a mobilizace komunity.

7.4 Strategie a nástroje pro prosazování práva
Znalosti o typech kontrolních opatření a jejich prosazování jsou důležité pro to, abychom
věděli, kdo a jak může mobilizovat ty správné zainteresované strany. Dohled a prosazování
zákonů nejsou vyhrazeny jen oficiálním zúčastněným stranám, jako je policie a obec.
Dohled a prosazování předpisů hrají důležitou roli také na společenské úrovni. Sociální
prostředí konzumenta alkoholu může mít velký vliv, v němž převládající je společenská
norma.
Při práci na strategii se ujistěte, aby existovala struktura, v níž každá zúčastněná strana
bude znát svoji roli a požadované dovednosti. Spolupráce a sdílení informací jsou pro
rozvoj strategie prosazování práva klíčové. Namísto tvrdého prosazování pravidel a
předpisů používejte přístup zaměřený na dodržování předpisů při současném zlepšování
atmosféry. Zajistěte, aby zúčastněným stranám, které se účastní prosazování práva,
byla na jejich chování poskytována zpětná vazba v souladu s přístupem zaměřeným na
komunikaci.
Jak již bylo zmíněno, zajištění dodržování předpisů (průběžný proces dodržování pravidel
a předpisů) je v přístupu STAD zásadní. Toho lze dosáhnout pravidelným proškolováním
příslušníků kontrolních orgánů a zaměstnanců barů. Neustálá komunikace mezi
zúčastněnými stranami napomáhá mít dohodnuté normy neustále na paměti a usnadňuje
vzájemnou komunikaci v případě, že zainteresovaná strana předpisy nedodržuje. Písemné
dohody a dokumenty se zásadami mohou pomoci poskytnout základ, na nějž se lze v
těchto případech odkázat.
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Viditelnost norem
Dosažení výrazné viditelnosti pravidel a
norem může pomoci zlepšit prosazování
zákona. Během pilotního projektu v
Nizozemsku byla na viditelném místě
návštěvníkům, zaměstnancům barů a
bezpečnostním pracovníkům vyvěšena
„domácí pravidla“. Během pilotního projektu
byli vyškoleni zaměstnanci baru, ale
bezpečnostní pracovníci vyškoleni nebyli.
Viditelnost těchto pravidel však vedla k tomu,
že ochranka mnohem pravděpodobněji
odmítala vstup intoxikovaným osobám.
Dokazuje to, že nepřetržité připomínání
norem pomohlo v Nizozemsku zlepšit
prosazování pravidel a předpisů.

WELKOM!
Onze huisregels

Onder de 18 jaar schenken we geen alcohol
Help het personeel en toon je ID
Er wordt geen alcohol geschonken aan dronken
personen
Het is verboden drugs te gebruiken of in bezit
te hebben
Volg aanwijzingen van het personeel op
Drink voldoende water of fris
Behandel elkaar met respect

Geniet van de dag! Hou het leuk
voor jezelf en voor anderen
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8 Sledování a hodnocení
Cil:
sběr výstupů a výsledků přístupu STAD.
Úkoly:
 stanovení sledovaných výstupů a výsledků a výběr správných nástrojů,
 vytvoření plánu sledování,
 sledování aktivit v rámci projektu,
 shromažďování informací a opakování (částí) posouzení potřeb,
 sdílení výsledků a jejich využití pro vyhodnocení a přizpůsobení projektu.

Sledování a hodnocení jsou klíčovými prvky přístupu STAD, protože výsledky
projektu jsou klíčové pro vyvolání mobilizace komunity a přizpůsobení projektu
různým okolnostem a vývoji. Kromě toho je často nutné provádět sledování a
hodnocení.
Sledování a hodnocení jsou úzce propojeny, je však důležité rozlišovat, že sledování
je průběžný proces evidování průběhu projektu a jeho plánovaných a neplánovaných
dopadů. Hodnocení je pravidelné zhodnocení relevantnosti, účinnosti, udržitelnosti
a efektivity intervence nebo projektu. Aby bylo zajištěno, že v době hodnocení jsou
všechny patřičné informace k dispozici, je důležité sestavit plán sledování. Jedná se o
cyklický proces (viz infografika v kapitole 1). Tato kapitola popisuje kroky, které je třeba
pro sledování a hodnocení podniknout.

8.1 Stanovení výstupů a výsledků, které mají být sledovány
Při sledování a hodnocení projektů je důležité rozlišovat výstupy a výsledky. Výstupy
vyjadřují, čeho bylo dosaženo, výsledky popisují skutečný účinek toho, čeho bylo
dosaženo. Níže je uveden přehled možných ukazatelů a zdrojů informací o výsledcích.
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Prvek
přístupu
STAD

Ukazatele

Typ
výsledku

Zdroje/
nástroje

Mobilizace
komunity:
navázání
partnerství

Počet partnerských setkání

Výstup

Projektová
data

Účast na partnerských setkáních

Výsledek

Projektová
data
(prezenční
listy)

Písemný souhlas

Výstup

Projektová
data

Počet zúčastněných stran, které
podepsaly dohody o společném
záměru nebo písemnou dohodu

Výsledek

Projektová
data

Počet setkání s cílovými skupinami

Výstup

Projektová
data

Povědomí komunity o nárazovém pití
alkoholu v cílových skupinách

Výsledek

Průzkum
cílových
skupin
(viz Posouzení
potřeb)

Množství komunikace

Výstup

Projektová
data

Počet publikovaných článků / počet
„to se mi líbí“ a „sdílení“ na sociálních
sítích

Výsledek

Projektová
data /
mediální
analýza

Povědomí komunity o nárazovém pití
alkoholu

Výsledek

Průzkum (viz
Posouzení
potřeb)

Mobilizace
komunity:
zapojení
s cílovými
skupinami

Mobilizace
komunity:
mediální
strategie
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Prvek
přístupu
STAD

Ukazatele

Typ
výsledku

Zdroje/
nástroje

Školení

Počet zrealizovaných školení různých
cílových skupin

Výstup

Projektová
data

Účast a ocenění školení ze strany
různých cílových skupin

Výsledek

Projektová
data
(prezenční
listy, hodnotící
formuláře,
registrace k
e-learningu)

Počet osob v cílové skupině
oslovených víceúrovňovým školením

Výstup

Projektová
data
(prezenční
listy,
registrace k
e-learningu)

Procento podávání alkoholu
nezletilým hostům, procento
zjevně intoxikovaných hostů, počet
intoxikovaných hostů, kterým nebyl
povolen vstup do licencovaných
podniků

Výsledek

Studie
zkušebních
nákupů (viz
Posouzení
potřeb)
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Prvek
přístupu
STAD

Ukazatele

Typ
výsledku

Zdroje/
nástroje

Prosazování
dodržování
předpisů

V podnicích a mimo ně / ohniska

Výstup

Projektová
data
Registrace
držitele
licence

V podnicích a mimo ně / uvedená
ohniska

Výsledek

Projektová
data
Registrace
držitele
licence

Procento podávání alkoholu nezletilým
hostům, procento zjevně intoxikovaných
hostů, počet intoxikovaných hostů,
kterým nebyl povolen vstup do
licencovaných podniků

Výsledek

Studie
zkušebních
nákupů (viz
Posouzení
potřeb)

Ukotvení činností prosazování zákonů
v zásadách, popisu práce, pracovních
schůzkách

Výsledek

Dodatečný
sekundární
výzkum

Počty policejních výjezdů souvisejících
s alkoholem, zločiny, vandalismus,
násilí, výjezdy ambulance, hospitalizace

Výsledek

Dodatečný
sekundární
výzkum (viz
Posouzení
potřeb)

Nákladová efektivita z hlediska nákladů
na realizaci programu se týkala snížení
nákladů souvisejících s nárazovým
pitím z hlediska násilí, nehod a
zdravotní péče

Výsledek

Dodatečný
sekundární
výzkum

Nežádoucí účinky (např. pokles
konzumace alkoholu doma před
návštěvou restauračního zařízení v
důsledku přísného prosazování zákonů
v licencovaných podnicích)

Výsledek

Průzkum
cílových
skupin
(viz Posouzení
potřeb)

Celkově
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8.2 Vytvoření plánu sledování
Jakmile je jasné, jaké výsledky je třeba sledovat, lze aktivity spojené se sledováním popsat
v plánu sledování. Plán popisuje informace, které se mají shromažďovat, metody, které se
mají používat, důležitost shromažďování informací a povinnosti týkající se hlášení aktivit
projektu a uchovávání výsledků. Je důležité vyhradit si čas a rozpočet pro sledování již
na začátku. Tím bude zajištěno, že partneři budou schopni informace poskytovat.
Projektová data
Řadu informací týkajících se výsledků lze získat také z projektových dat. Aby bylo zajištěno,
že budou potřebné informace přístupné, použitelné a dobře chráněné, je důležité mít
pro uchovávání aktualizovaných projektových dat již od začátku jasnou strukturu. Je
také důležité mít jasně stanoveno, kdo je za aktualizaci těchto dat zodpovědný. To také
znamená, že je třeba zohlednit nařízení o ochraně údajů (GDPR), protože projektová data
budou obsahovat osobní údaje.
Posouzení potřeb
Přehled znázorňuje, že (částečné) opakování posouzení potřeb může poskytnout
informace o výsledcích. Porovnání registračních údajů od policie, nemocnic a záchranné
služby v období před a po implementaci programu může poskytnout vhled do vývoje
situace nárazového pití alkoholu. Tyto účinky však nelze připsat pouze programu.
Pro získání informací o výsledcích projektu je možné opakovat také rozhovory se
zúčastněnými stranami, průzkumy cílových skupin a studie zkušebních nákupů. Další
informace o použití těchto metod naleznete v kapitole 4 věnující se posuzování potřeb.

8.3 Vyhodnocení a adaptace
Je důležité pevně si stanovit termíny pravidelného vyhodnocování projektu s partnery
a využít při tom všechny informace, které jste při sledování nashromáždili. Během
hodnocení byste výstupy a výsledky měli prodiskutovat a využít pro upravení projektu
a přehodnocení pracovních dohod, obsahu školení atd. Je důležité vyjasnit, že přístup
STAD je cyklický. To znamená, že je nezbytné se neustále vývoji projektu i prostředí
přizpůsobovat. Informace o výsledcích lze použít také ke zvýšení angažovanosti komunity
u různých cílových skupin. Sdílení výsledků (i v případě, že jsou zklamáním) může pro
komunitu představovat také novou motivaci ke zvýšení úsilí.
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PŘÍLOHA 1
Na základě zkušeností z pilotního projektu byl vypracován seznam, který má města
podpořit při plánování implementace přístupu STAD v jejich komunitě.
Zahájení
•• Identifikace oblasti implementace, prostředí a cílové skupiny
•• Výběr koordinátora
•• Propojení s komunitou
•• Příprava implementace (rozpočet, časový přehled)
Posouzení potřeb
•• Jmenujte neutrální výzkumnou stranu.
•• Začněte s počátečním posouzením u malé skupiny místních zainteresovaných stran
a posuzujte:
- závažnost problému týkajícího se nárazového pití alkoholu;
- zda je oblast vhodná pro intervenci na základě přístupu STAD.
•• Proveďte hlubší posouzení potřeb, které se skládá z:
- alespoň ze sekundárního výzkumu a rozhovorů se zúčastněnými stranami;
- dalších průzkumů, pozorování, studií zkušebních nákupů a dechových zkoušek.
•• Analyzujte výsledky a oznamte výsledky:
- přehled problému v pilotní oblasti;
- přehled již zavedených intervencí;
- přehled předpokladů úspěšné implementace intervence na základě přístupu STAD;
- seznam zúčastněných stran, které by do procesu měly být zahrnuty.
Mobilizace komunity
•• organizace prvního setkání a navázání partnerství,
•• vypracování písemné dohody, kterou podepíší všechny zúčastněné strany,
•• zapojení cílových skupin přímo nebo prostřednictvím zprostředkovatelů,
•• vývoj a realizace plánu komunikace.
•• Buďte s komunitou neustále v kontaktu
Výcvik
•• Vytvořte pracovní skupinu pro přípravu a provádění školení
•• Realizujte výcvik zaměstnanců barů a zástupců policie
•• Seznamte účastníky a ujistěte se, že jsou s principy STAD schopni pracovat
•• Poskytněte účastníkům nástroje, které mohou využít v praxi
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Prosazování dodržování předpisů
•• Uplatnění kooperativního prosazování dodržování předpisů při každodenní rutině
pracovníků kontrolních orgánů
•• Vyhodnocení prostředí a situací pomocí modelu SARA
•• Využití výsledků modelu SARA k určení toho, jakého typu prosazování je v daném
prostředí potřeba
•• Poskytněte nástroje a strategie pro uplatňování kooperativního prosazování dodržování
předpisů pracovníkům kontrolních orgánů
Sledování a hodnocení
•• Stanovení toho, jaké výstupy a výsledky je třeba sledovat, a výběr nástrojů
•• Vytvoření plánu sledování
•• Sledování aktivit v rámci projektu
•• Shromažďování informací a opakování (částí) posouzení potřeb
•• Sdílení výsledků a jejich využití pro vyhodnocení a přizpůsobení projektu
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