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ATTENT is een initiatief van VAD in samenwerking met Formaat en met ondersteuning van Gezonde
Gemeente.
Met ATTENT zetten jeugdhuizen zich in voor een positief feestklimaat.

Doelstelling
ATTENT biedt jeugdhuizen de mogelijkheid om problemen door middelengebruik te voorkomen en/of er adequaat op te reageren. Zo laat het
jeugdhuis zien dat het zorg draagt voor zijn bezoekers en dat ze het belangrijk vinden dat hun bezoekers zich goed voelen. De Attenties ondersteunen bezoekers om op een verantwoordelijke manier uit te gaan. ATTENT helpt jeugdhuizen dan ook om de vier pijlers van een alcohol- en
drugbeleid te implementeren.

Materiaal
De aanwezige Attenties worden bekendgemaakt aan bezoekers via de ATTENT-sterpictogrammen, aangeboden in de vorm van bordjes. Deze
worden in het jeugdhuis opgehangen op de plaats waar bezoekers van de Attentie kunnen genieten. Jeugdhuizen kunnen zich inschrijven voor
acht verschillende Attenties. Ze kiezen zelf welke Attenties zij haalbaar vinden. Voor elke Attentie werd een minimumcriterium opgesteld.

De Attenties
1. Alcohol- en drugplan: Het jeugdhuis heeft een alcohol- en drugbeleid opgesteld en minstens twee leden van het leidinggevend kader volgden
hiervoor de vorming ‘alcohol- en drugplan’.
2. Info: Het jeugdhuis informeert zijn bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, veilig vrijen, veilig verkeer, alcohol en drugs, …
door middel van de affiches die halfjaarlijks worden opgestuurd.
3. Samen uit, samen thuis: Het jeugdhuis stimuleert de bezoekers om voor elkaar te zorgen opdat iedereen veilig thuis geraakt. Ze sensibiliseer
de bezoekers van het jeugdhuis door middel van de affiche ‘Samen uit, samen thuis’.
4. Oordoppen: Het jeugdhuis stelt gratis oordoppen ter beschikking en indien het jeugdhuis valt onder de wettelijke criteria, controleert en leeft
ze de geluidslimiet na zoals die in de wetgeving staat beschreven.
5. Gratis water: Het jeugdhuis biedt gratis drinkwater aan voor zijn bezoekers.
6. Condooms: Het jeugdhuis stelt gratis condooms ter beschikking voor zijn bezoekers.
7. Chill out: Het jeugdhuis geeft zijn bezoekers toegang tot een koelere en rustigere ruimte met comfortabele zitmogelijkheden (geen muziek
of rustige, tragere muziek).
8. EHBO: Het jeugdhuis heeft de nodige voorzieningen om bezoekers die onwel worden de eerste zorgen toe te dienen in de vorm van een
EHBO-koffer.

Prijs / bestelinfo
Jeugdhuizen kunnen zich inschrijven en de ATTENT-bordjes gratis bestellen via www.formaat.be/attent .

