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Český preventivní projekt proráží hranice
Revolution Train – Protidrogový vlak
Vlak, který chrání před drogami? I v Německu už vědí, že je to možné. Úspěšný
Protidrogový vlak nově otestovali žáci z pohraničí. Stovky německých dětí reagují
stejně, jako děti české – s nadšením. Na podzim má proto vlak vyrazit i za hranice.
Provozovatel protidrogového vlaku Nadační fond Nové Česko představil na tiskové
konferenci v Aši „revoluční“ model česko-německé spolupráce na protidrogové
prevenci a plánované turné Revolution Train po německých městech. O projekt
projevili zájem nejen odborníci z Bavorska i Saska, ale také pověřenkyně spolkové
vlády SRN pro oblast drog při spolkovém ministerstvu zdravotnictví Marlene Mortler.
Na tiskové konferenci hovořil její tiskový mluvčí Andreas Deffner. Společně plánují
zvolit Revolution Train preventivním projektem měsíce.
Experti z Německa hledají pomoc pro komplexní řešení problému s pervitinem
distribuovaným z České republiky na německých školách. Podle vlastních slov
podobně úspěšným programem nedisponují. Nadační fond Nové Česko nyní hledá
německého partnera, který z pozice koordinátora usnadní realizaci chystané
německé tour.

Co je projekt Revolution Train - Protidrogový vlak
V Česku vznikl unikátní inovativní projekt protidrogové prevence. Má podobu vlaku, v
jehož útrobách se děti (i dospělí) mohou všemi smysly zblízka ale zároveň bezpečně
seznámit s riziky užívání drog. Od loňského jara se projektu účastnilo cca 9 000
návštěvníků.
V interiéru speciálně vybavené stříbrné vlakové soupravy prochází návštěvníci
zážitkovou projekcí, která ukazuje hrozby závislostí a vede účastníky programu
k přemýšlení o hodnotě lidského zdraví.
„Projekt nabízí poutavou a pro mladé lidi atraktivní formou zamyšlení nad reálným
příběhem a jeho souvislostmi,“ uvádí ředitel Národní protidrogové centrály Jakub
Frydrych, který projekt na tiskové konferenci podpořil.
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Na jaře 2016 vyrazil protidrogový vlak na první turné po českých městech a nedávno
jím prošlo i několik set německých dětí z pohraničí - ohlasy od nich i jejich pedagogů
a expertů byly stejně jako v Česku velmi pozitivní.
„Přeshraniční rozměr je klíčový. Chceme s vlakem dokázat, že Česko může
nabídnout i něco pozitivního, nejen levné drogy. Protidrogový vlak děti „baví“ a
učitelé jsou z jejich reakcí nadšení. Věříme, že se teď vlak uchytí i na západě,“ říká
autor projektu Pavel Tuma.

Fakta:
Zprávy OECD z roku 2015 uvádí, že v České republice vzrostl počet patnáctiletých,
kteří mají zkušenosti s alkoholem od roku 2002 ze 70 % na 94 %. Až 20 % české
populace (1,7 milionu dospělých osob) se pohybuje za rizikovou hranicí konzumace,
což vytváří k alkoholu tolerantní prostředí. Podle národního protidrogového
koordinátora J. Vobořila počet dětí užívajících alkohol před patnáctým rokem koreluje
s počty závislých na nelegálních drogách. Alkohol je v roli iniciační drogy.
Podle agentury Bloomberg je Česká republika s předstihem tzv. nejdekadentnější
zemí světa. V největší míře zde převládá všeobecná tolerance k pití alkoholu,
kouření cigaret, k hazardním hrám i k užívání marihuany a amfetaminů.
Výroční zprávy NMS dlouhodobě zmiňují nedostatek preventivních programů v ČR.
Podle vedoucího NMS Viktora Mravčíka se v ČR ročně vyrobí kolem 7 tun
pervitin ročně, z toho necelá tuna putuje do zahraničí, především do SRN.
Podle dostupných zpráv je pervitin na německém trhu takřka výhradně z ČR.
Pervitin bývá nazýván drogou „selfie generace“ a podle vyjádření německých
autorit prorůstá do společnosti.
Také zpráva Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou
závislost uvádí, že užívání pervitinu, jež bylo ještě nedávno typické pouze pro
ČR a SR, se pomalu rozrůstá do dalších okolních zemí. Eskalující situace
v česko-německém pohraničí tedy může předznamenávat ještě větší
celoevropský problém.
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Německá verze programu vznikla a její testování proběhlo za podpory
ČESKO-NĚMECKÉHO FONDU BUDOUCNOSTI

Partneři projektu:

