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Workshop Revolution Train v Českém Těšíně

Závěr ze setkání o zkušenostech, inovacích a spolupráci v oblasti protidrogové
politiky a primární prevence
Nadační fond Nové Česko uspořádal 17. října 2016 ve spolupráci s městem Český
Těšín mezinárodní workshop s tématem sdílení zkušeností v primární protidrogové
prevenci. Dovolujeme si Vám zaslat hlavní závěry z této akce.
Věříme, že je nutné, aby se aktéři v protidrogové oblasti napříč regiony
i společenskými sektory scházeli, diskutovali, čerpali vzájemně inspiraci a rozvíjeli
spolupráci. Akce v Českém Těšíně měla značný ohlas. Dorazili i zástupci z měst
v Polsku a na Slovensku. Také oni vedle zájmu o REVOLUTION TRAIN ukázali, že
v oblasti prevence existuje řada lidí s opravdovou chutí posunout situaci k lepšímu.
Skutečný zájem zúčastněných potvrzuje i to, že jedním ze závěrů setkání je vůle
pořádat širší setkání tohoto typu pravidelně. Je třeba spolupracovat na formulování
konkrétních cílů, a následně systematicky postupovat při jejich plnění. Podobně
jako při workshopu REVOLUTION TRAIN na druhém konci republiky v Železné Rudě
bylo jednoznačným společným závěrem, že problém užívání legálních i nelegálních
návykových látek především mezi mladistvými je ve společnosti podceňovaný.
Potvrzuje to mediální obraz tuzemské společnosti i odborná praxe, v níž je oblast
všestranně poddimenzovaná. Chybí finanční i personální kapacity. Na městské
úrovni obvykle řeší problematiku zaměstnanci, jimž zbývá na protidrogovou oblast
vedle dalších kompetencí minimum času. Navíc jim, stejně jako policistům z oboru,
chybí kvalitní metodické podklady a doporučení na efektivní programy, které
skutečně mohou ve svém regionu realizovat.
Během workshopu zazněla řada konkrétních názorů na to, co v Moravskoslezském
kraji nejvíce pro kvalitní preventivní činnost chybí. Například je to přesnější
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nastavení vztahů mezi jednotlivými aktéry, jehož absence způsobuje nestabilitu
celého systému primární prevence.
Zaznělo dokonce, že v některých případech je školní prevence „nulová“. Pokrytí je
nerovnoměrné a prevence je často dílem výjimečné osobní angažovanosti
konkrétních pedagogů. Řada učitelů i pracovníků například z neziskových organizací
obtížně získává u mládeže respekt, zvláště u jednorázových akcí. Proto je třeba
spojovat odbornost s prokazatelnou znalostí situace tzv. na ulici daného města.
Zaměstnanci státní i městské policie mají z logiky věci dobrý přehled o syrové
drogové realitě. Bohužel pro účely efektivního pokrývání preventivních programů
na všech školách nemají dostatek času, jejich práce je navíc spjatá s represivní
stránkou protidrogové politiky. To je pouze jeden díl mozaiky účinné prevence.
To, že je možné mozaiku úspěšně doplňovat v rámci spolupráce veřejné správy
s neziskovými organizacemi, potvrdila nejen prezentace všeho, co má za sebou
samotný protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN. Úspěšnost takové spolupráce
potvrzuje například i během workshopu zmiňovaná zkušenost z jihomoravského
kraje, kde jako klíčový hráč v prevenci funguje společnost Podané ruce.
Nadějný může být také plán z Ostravy, kde na některých školách začínají více sázet
na expertizu sociálních pedagogů. Ačkoliv se zpočátku zdálo, že při sdílení dalších
příkladů pozitivní praxe nebude odkud brát, účastníci workshopu dospěli i k řadě
dalších možností. Lidé zainteresovaní v oblasti mají vůli, energii i chuť dát věci do
pohybu. Úspěšní mohou být pouze v případě dobré organizace spolupráce
horizontálně mezi veřejnou správou, bezpečnostními složkami a neziskovými
organizacemi, tak vertikálně mezi obecní a krajskou úrovní.
Protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN je projektem, který nabízí mnohem více než
jen unikátní zážitkový preventivní program. Nabízí inovaci, což je v takto
poddimenzované oblasti nezbytný přístup. Nabízí také návazný program do škol
postavený na aspektech, jež ve vlaku na mládež výborně fungují, a na propojení
s regionálními lektory, kteří znají situaci na ulicích měst. Jako zástupce
neziskového sektoru chce tento projekt spojit svůj úspěch s veřejnými autoritami,
které jej mohou dále rozvíjet a úspěšně osvětově působit.
Díky zájmu, který REVOLUTION TRAIN vzbuzuje také u širší laické a odborné
veřejnosti může projekt přispět k posílení oblasti prevence nebo aktivizovat
stávající systém, aby došlo k jeho proměně. Nadační fond Nové Česko nazývá
proces, který chce s vlakem zahájit, revolucí. Jde o nadnesený pojem, který však
chce upozornit na nutnost zásadních změn. Věříme, že už během návratu vlaku do
Moravskoslezského kraje na začátku roku 2017 budou první z těchto změn patrné.

