Naktinio Vilniaus avilio narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos ir žalos mažinimo veiklų planas
(strategija) 2022 m. metams
Naktinis Vilniaus avilys organizuodamas savo veiklą tiek įgyvendinant kultūrines, pramogines veiklas tiek ir „Studija 22“ baro veiklą vadovaujasi Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamento (NTAKD) nustatytomis rekomendacijomis leidinyje „Naktinis gyvenimas ir narkotikai. Rekomendacijos pasilinksminimo vietų
vadovams bei masinių renginių organizatoriams“.
Internetinis šaltinis: https://ntakd.lrv.lt/uploads/ntakd/documents/files/knygute%2001-10%20300%20dpi%20pics%20embeded.pdf

Eil.
nr.

Veiklos įgyvendinimas ("ruošiamasi
įgyvendinti", "neįgyvendinta",
"įgyvendinta", "nuolat įgyvendinama")

Įtraukiamos organizacijos /
įstaigos / asmenys (jei yra)

Veikla

1. Tinkamas lankytojų švietimas psichoaktyviųjų medžiagų klausimais pateikiant įvairią informacinę medžiagą bei pasirenkant skirtingas jos pateikimo formas ir būdus:
1.1. Vairavimo išgėrus ar apsvaigus prevencija; narkotikų, alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų maišymo kylantis neigiamas poveikis apsinuodijimai ir galimos pasekmės;
patarimai, kaip sumažinti narkotikų ar alkoholio vartojimą arba jų atsisakyti; nuorodos, kur kreiptis, prireikus pagalbos.
1.2. Atkreipiančios dėmesį brošiūros, lankstinukai, atvirutės, skrajutės, plakatai, kortelės, vaizdinė medžiaga, apyrankės ar kita atributika, nukreipianti į platesnę informaciją.
1.3. Siekiama, jog informacija būtų skirtingai pateikiama, pavyzdžiui: prisegama prie bilietų, paduodama į rankas, pakabinama matomose vietose, padėta ant staliukų, talpinama
interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose bei kitais lengvai prieinamais lankytojams būdais.
1.4. Siekiant tinkamai išnaudoti visas Naktinio Vilniaus avilio erdves, baro erdvėje bus pateikiamos nuorodos į antrame aukšte esančią „Saugią erdvę“, kurioje numatytas
apmokytų savanorių budėjimas ir konsultacijos psichoaktyvių klausimų žalos mažinimo ir prevencijos klausimais.

1

Įgyvendinta

Pirmame aukšte pakabinamos nuorodos į
Saugią erdvę

2

Ruošiamasi įgyvendinti

Antrame aukšte pakabinamas ekranas,
kuriame nuolat skelbiama informacija apie
psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją ir žalos
mažinimą

3

Ruošiamasi įgyvendinti

Parengiamas informacinis paketas renginių
organizatoriams, kurį būtina pridėti prie el. ar VVSB, NTAKD, Naktinis Vilniaus
fizinių bilietų / skelbti Facebook renginio
Aljansas, NVA subnuomininkai
puslapyje, bilietų paltinimo sistemose ir pan.

4

Įgyvendinta

Įrengiamas alkotesteris

5

Ruošiamasi įgyvendinti

Parengiama informacinė skrajutė "Saugios
VVSB, NTAKD, Naktinis Vilniaus
nakties ABC", kuri yra padedama matomose Aljansas, VMS, NVA
baro ir Saugios erdvės vietose
subnuomininkai

6

Nuolat įgyvendinama

Papildoma Saugios erdvės dalomoji
medžiaga apie psichokatyviųjų medžiagų
prevenciją ir žalos mažinimą

7

Ruošiamasi įgyvendinti

Kas ketvirtį siunčiamas naujienų ir
informacijos paketas visoms
suinteresuotoms organizacijoms ir NVA
partneriams su priminimu dalintis informacija
soc. tinkluose apie prevenciją ir žalos
mažinimą

8

Įgyvendinta

Parengiamas 2022 m. narkotikų, tabako ir
alkoholio prevencijos ir žalos mažinimo
planas. Planas yra patalpinamas į Naktinio
Vilniaus avilio internetinį puslapį.

-

Worksober.com

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos dirbančios prevencijos ir
žalos mažinimo sirtyje

-

2. Rašytinės taisyklės, kuriomis siekiama užtikrinti lankytojų informavimą bei saugumą bei reikalavimai personalui, atliekant jiems patikėtas pareigas ir atsakomybes:
2.1. Taisyklės ir tvarka yra viešai skelbiama ir prieinama ir lankytojams ir personalui.
2.2. Vidinės tvarkos taisyklės yra parengiamos taip, kad į jas būtų įtraukta deklaruojama netolerancijos politika, susijusia su lankytojų narkotikų vartojimu ir (ar) pardavimu,
apsinuodijimais, smurtu, seksualine veikla ar pan. Toks socialiai atsakingas požiūris skatinamas, mokant personalą ir palaikant jo veiksmus, siekiant užtikrinti saugią aplinką,
prireikus, identifikuoti problemas ir įsikišti.

1

Įgyvendinta

Parengti viso Naktinio Vilniaus avilio, kuriose
būtų įtrauktas ir baras, taisykles

2

Įgyvendinta

Patalpinti taisykles į www.
naktinisvilniausavilys.lt, paskelbti taisykles
Facebook ir Instagram

-

3

Įgyvendinta

Atspausdinti taisykles ir iškabinti Naktinio
Vilniaus avilio erdvėse

-

3. Fizinės aplinkos kūrimas, kuria siekiama sukurti saugesnę erdvę ir vietą, kuri neskatina kylančių problemų:
3.1. Palanki lankytojams aplinka. Įrengtos vėsesnės ir tylesnės poilsio zonos stiklinės taros pakeitimas plastikine, vienkartine ar nedūžtančia pakietinto stiklo tara; galimybė
įsigyti maisto ir užkandžių; nealkoholinių gėrimų pasirinkimo ir prieinamų kainų užtikrinimas, galimybė gauti nemokamo geriamo vandens.
3.2. Fizinės aplinkos stebėjimas ir kontrolė. Užtikrinta tinkama patalpų temperatūra ir ventiliacija, švara surenkant tuščią ar sudužusią tarą, išvalant išsiliejusius gėrimus;
kontroliuojamas narkotikų vartojimas ir platinimas tualetuose, pasitelkiant apšvietimą, tinkamus durų užraktus, valdomi žmonių srautai, kad visuomet būtų galimybė išeiti bei
laisvai judėti.
3.3. Saugumas išorėje. Geresnis apšvietimas ir filmavimo kameros prie įėjimų, aplink juos ir (ar) gretimose automobilių stovėjimo aikštelėse; įspėjamieji ženklai ar užrašai
lankytojams dėl pasilinksminimo vietoje ar masiniame renginyje galiojančių elgesio ir tvarkos taisyklių.

1

Nuolat įgyvendinama

Nemokamas geriamas vanduo Saugioje
erdvėje ir informacija apie reikiamą išgerti
vandens kiekį

-

2

Ruošiamasi įgyvendinti

Įrengiamas apšvietimas prie galinių durų

-

1

3

Įgyvendinta iš dalies

Sutvarkoma aplinka prie galinių durų
(paskelbiant informaciją apie psichoaktyviųjų VMS
medžiagų prevenciją ir žalos mažinimą)

4. Palankios socialinės aplinkos kūrimas, kuris yra tiesiogiai susisijęs su fizinės aplinkos veiksniais:
4.1. Įvairovės užtikrinimas. Stengiamasi, jog lankytojai būtų skirtingo amžiaus ir lyties, atsisakoma tokių vakarėlių organizavimo, kuriuose dalyvautų vien merginos ar vaikinai.
4.2. Muzikos reguliavimas. Stengiamasi išsiaiškinti ar pasirinktos muzikos koncepcija neskatina psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, užtikrinama, jog muzikos garsumas būtų
reguliuojamas: kai lankytojai ruošiasi išeiti, artėjant užsidarymui ar renginio pabaigai grojama tylesnė ir ramesnė muzika.
4.3. Lankytojų saugumo užtikrinimas. Siekiama informuoti ar įspėti dėl pavojų, kylančių vairuojant išgėrus, apsvaigus; jei yra galimybė, pasiūloma pasitikrinti blaivumą;
pasiūloma iškviesti taksi, kad lankytojai galėtų saugiai grįžti namo; užtikrinama kad lankytojai neišsineštų neišgertų gėrimų iš kavinės / baro patalpų ir (ar) lauko terasos.

1

Ruošiamasi įgyvendinti

2

Nuolat įgyvendinama

3

Įgyvendinta iš dalies

Veikla nurodyta 1.3., 1.5., 2.1., punktuose

-

Bendradarbiaujama su visais atlikėjais, baro
personalu dėl muzikos parinkimo. Taip pat
Atlikėjai
veikla nurodyta 1.3., 1.5. punktuose
Prie alkotesterio yra pateikiama informacija
apie vairavimo išgėrus pasėkmes,
naudojimosi alkotesteriu instrukcija.
Tualetuose, Saugioje erdvėje ir prie
alkotesterio yra pateikiama dalomoji
medžiaga apie alkoholį ir vairavimą.
Taisyklėse yra nurodoma, jog lankytojai
negali išsinešti neišgertų gėrimų iš baro
patalpų ir lauko terasos. Taip pat veikla
nurodyta ir 1.2., 1.4., 1.5., 2.1., 5.1.
punktuose

5. Užtikrinamas visapusiškas personalo švietimas psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir žalos mažinimo klausimais:
5.1. Darbuotojų informavimas. Siekiama, kad visi darbuotojai būtų informuoti apie alkoholį ir narkotikus reglamentuojančius įstatymus, jų taikymą pasilinksminimo vietoje ar
masiniame renginyje bei reagavimą, esant galimiems pažeidimams (pavyzdžiui, pastebėjus parduodant narkotikus).
5.2. Mokymai darbuotojams. Siekiama rodyti pozityvų pavyzdį – mokymų ir (ar) supervizijų organizavimas ar rekomendavimas padavėjams, barmenams, kitiems darbuotojams
dėl prevencijos ir žalos mažinimo priemonių taikymo, apsvaigusių nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenų atpažinimo ir tinkamo reagavimo, įgūdžių teikti pirmąją pagalbą,
atsisakyti parduoti alkoholį neblaiviems ar nesulaukusiems reikiamo amžiaus asmenims tobulinimo. Siekiama sukaupus reikiamą patirtį ir pasitelkus Naktinio Vilniaus avilio
partnerius ir organizacijas vykdyti mokymus kitų barų darbuotojams.
5.3. Fizinės aplinkos stebėjimas ir kontrolė. Parengiami apsaugos darbuotojai ar durininkai tinkamai vykdyti narkotikų vartojimo ar platinimo kontrolę, spręsti konfliktines
situacijas, atpažinti per jaunus, apsvaigusius, agresyviai nusiteikusius lankytojus.
5.4. Bendravimas su atlikėjais. Bendradarbiaujama su renginių vedėjais, atlikėjais ir dalyviais, skatinant juos atsakingai parinkti muziką, kuri neskatintų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo bei teikti informaciją lankytojams.

1

2

Baro ir Naktinio Vilniaus avilio darbuotojų
Nuolat įgyvendinama (dėl darbuotojų kaitos) mokymai apie psichoaktyviųjų medžiagų
žalos mažinimą
Ruošiamasi įgyvendinti

Parengti informacinį paketą visiems avilyje
pasirodantiems atlikėjams, renginių
organizatoriams apie psichoaktyviųjų
medžiagų žalos mažinimą

VšĮ Jauna banga

-

6. Naktinio Vilniaus avilio bendradarbiavimas su institucijomis / organizacijomis veikiančiomis psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos ir žalos mažinimo klausimais:
6.2. Aktyvumas ir atvira komunikacija. Stengiamasi neignoruoti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo egzistavimo bei siekiama užtikrinti bendradarbiavimą informacijos teikimą
suinteresuotiems asmenims ir institucijoms, parodant rūpestį spręsti galimas problemas, sumažinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą ir su jomis susijusius nusikaltimus
organizuojant pasilinksminimo pramogas.
6.3. Partnerių pasitelkimas. Prevencinių bei žalos mažinimo priemonių taikymui pasitelkiamos organizacijos ar asmenys, galintys tinkamai šviesti lankytojus dėl vartojimo žalos,
rizikų maišant, įsigyjant bei vartojant toksiškas medžiagas, vairavimo išgėrus ar apsvaigus pasekmių, kitų aspektų, siekiant padėti atsisakyti vartojimo ar sumažinti jo riziką.
6.4. „Saugi erdvė“ veikla. Antrame Naktinio Vilniaus avilio aukšte įrengta speciali erdvė, kuri skirta tiek nuo alkoholio, tiek nuo narkotikų per daug apsvaigusiems lankytojams,
kuriems dar nėra reikalinga medicininė pagalba, poreikį. Erdvėje savanoriaujantys arba šią erdvę koordinuojantys asmenys žino, koks gali būti narkotikų ir alkoholio poveikis
bei žala. Siekiama, jog tiek „Saugi erdvė“ komanda tiek ir kavinės / baro personalas žinotų tą pačia informaciją ir ją galėtų pateikti lankytojams.

1

Ruošiamasi įgyvendinti

Atnaujinamas www.naktinisvilniausavilys.lt
puslapis, pridedama skiltis "psichokatyviųjų
medžiagų prevencija ir žalos mažinimas"

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, dirbančios prevencijos ir
žalos mažinimo srityje

2

Ruošiamasi įgyvendinti

Visų Naktinio Vilniaus avilio partnerių,
dirbančių su psichoaktyviųjų medžiagų
prevencija ir žalos mažinimu susitikimas

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, dirbančios su pirmąją
pagalba

3

Ruošiamasi įgyvendinti

Bendradarbiavimo sutartis su Lietuvos
policija

Lietuvos policija

4

Ruošiamasi įgyvendinti

Med. punktas Saugioje erdvėje

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, dirbančios su pirmąją
pagalba

5

Nuolat įgyvendinama

Visos suinteresuotos organizacijos
Savanorių paieška Saugios erdvės veikloms
ir įstaigos, dirbančios prevencijos ir
vykdyti
žalos mažinimo srityje

6

Nuolat įgyvendinama

Savanorių apmokymai Saugios erdvės
veikloms vykdyti

VšĮ Jauna banga

7

Ruošiamasi įgyvendinti

Savanorių koordinatoriaus įdarbinimas

-

Nuolat įgyvendinama

Maitinimas ir pavežėjimo paslaugų
apmokėjimas savanoriams

-

8

2

9

Ruošiamasi įgyvendinti

Dar bent dviejų organizacijų (ar asmenų
Visos suinteresuotos organizacijos
grupių) įtraukimas į prevencijos, žalos
ir įstaigos, dirbančios prevencijos ir
mažinimo veiklas Naktiniame Vilniaus avilyje
žalos mažinimo srityje
(bet ne NVA subnuomininkų)

10 Ruošiamasi įgyvendinti

Užtikrinamas patekimas visą parą į antrą
avilio aukštą (Saugi erdvė, tualetai, holas)

-

11 Nuolat įgyvendinama

Bendradarbiavimas su Vilniaus miesto
savivaldybe dėl Vilniaus m. Naktinės
ekonomikos strategijos

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, dirbančios prevencijos ir
žalos mažinimo srityje

12 Ruošiamasi įgyvendinti

Nuo kovo mėn. kiekvieną mėnesį Naktinio
Vilniaus avilio pirmame aukšte vykdoma
diskusija apie psichoaktyviųjų medžiagų
prevenciją ar žalos mažinimą

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, dirbančios prevencijos ir
žalos mažinimo srityje

12 Ruošiamasi įgyvendinti

Nuo 2022 m. rugsėjo mėn. pradedama
vykdyti The Classroom veikla. Iš veikloje
dalyvaujančių šalių bent pusė yra
organizacijos, įstaigos ar asmenys,
veikiantys prevencijos ar žalos mažinimo
srityje

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, dirbančios prevencijos ir
žalos mažinimo srityje

12 Ruošiamasi įgyvendinti

Pateikiamos bent 5 projektų, kuriuose yra
integruojama prevencijos ir žalos mažinimo
tema, paraiškos. Bent 2 iš jų yra
patvirtinamos ir yra gaunamas finansavimas
veikloms vykdyti.

12 Ruošiamasi įgyvendinti

Organizuojamos ir vykdomos bent 3
socialinės kampanijos skirtos prevencijos ir
žalos mažinimo temoms populiarinti.
Veikloje siekiama integruoti menininkus ir
atlikėjus.

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, asmenys, dirbantys
prevencijos ir žalos mažinimo srityje
bei menininkai ir atlikėjai

13 Ruošiamasi įgyvendinti

Siekiama bendradarbiauti su bent 10
pasilinksminimo vietų (pvz.: naktinių klubų,
barų), kuriose būtų galima dalintis
informacija apie prevencijos ir žalos
mažinimo priemones (pvz.: informacija apie
Saugią erdvę

Pasilinksminimo vietos (pvz.:
naktiniai klubai, barai) ir Vilniaus m.
savivaldybė

14 Įgyvendinta

Ruošiama komunikacijos kampanijos, skirtos
VšĮ Jauna banga
viešinti Saugios erdvės veiklas, planas

15 Nuolat įgyvendinama

Vykdoma komunikacijos kampanija, skirta
viešinti Saugios erdvės veiklas

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, asmenys, dirbantys
prevencijos ir žalos mažinimo srityje

16 Ruošiamasi įgyvendinti

Siekiama, kad Saugios erdvės savanorių
budėjimai vyktų antradienį-šeštadienį iki
2022 m. spalio 30 d.

Visos suinteresuotos organizacijos
ir įstaigos, asmenys, dirbantys
prevencijos ir žalos mažinimo srityje

3

