18. Mai 2016

Revolution Train.
Protidrogový vlak překračuje hranice
Hledá se partner pro český projekt protidrogové prevence!
EUREGIO EGRENSIS pozvalo tvůrce na informační akci do Plavna
Od uplynulého jara jezdí po Čechách a nyní překročil hranice:
Revolution Train – Protidrogový vlak věnující se efektivním způsobem drogové problematice podél českoněmecké hranice.
Vlak, který má chránit před zneužíváním drog? Protidrogový vlak? Je to vůbec možné? Samozřejmě!
Jen v Praze ho od jeho od minulého jara navštívily tisíce žáků a od jeho prvního výjezdu v dubnu 2016 pak
stovky německých žáků podél české-německé hranice.
Stejně jako jejich čeští sousedé, reagovala také německá mládež se stejným úžasem a nadšením na to, jak
takový projekt dokáže formou velmi drsné reality otevírat lidem oči.
Během jeho podzimního turné chce EUREGIO EGRENSIS nalákat Revolution Train také do příhraniční oblasti
Saska/Durynska,a proto zve tvůrce z nadačního fondu Nové Česko jako provozovatele vlaku do Plavna a
společně s nimi také na informační akci:
Termín: Čtvrtek, 26. května, 13 hod
Místo: Radnice Plavno, radniční sál
Unterer Graben 1, 08523 Plauen
Program: Představení projektu „Revolution Train“
Referenti: Pavel Tůma | autor projektu, zakladatel a předseda nadace Nové Česko
Pavla Witzel | koordinátorka projektu
Informační schůzka má přivést možné partnery a zájemce o tento záměr k jednomu stolu.

Cílová skupina: Veřejná zařízení, zřizovatelé škol, správa, poradci pro závislosti a sponzoři,
kteří mají zájem a chtějí pomoci s pozváním protidrogového vlaku do Plavna popř. na
území EUREGIA EGRENSIS.
Pozadí akce
EUREGIO EGRENSIS se v rámci své přeshraniční práce věnuje již po několik let mj. také drogové
problematice, speciálně pak pervitinu importovanému z Čech. Obliba dosavadních akcí věnovaných
pervitinu svědčí stále znovu o tom, že si toto téma zaslouží pozornost ve stále větší míře.
Na tiskové konferenci dne 10.05.2016 v Aši představil nadační fond Nové Česko svůj projekt „Revolution
Train“. „Protidrogový vlak“. Ten byl za značné pomoci soukromých iniciativ, díky veřejným prostředkům a
podpoře sponzorů po mnohá léta rozvíjen do zcela nového konceptu prevence proti závislostem a
realizován – v dvoujazyčné podobě.
Výsledek nepřesvědčil pouze těch cca 100 účastníků tiskové konference, ale ještě předtím mnohem více
než 9.000 žáků a učitelů z Česka a Německa, kteří vlak od jara roku 2015 navštívili.
Model předpokládá, že osoby pověřené řešením otázek závislostí v Německu, které jsou aktivní v oblasti
protidrogové prevence, by byly zaškoleny v Praze, aby pak mohly v německých městech provádět německé
žáky v protidrogovém vlaku. V rámci turné se mají konat také zajímavé doprovodné akce k otázkám
protidrogové prevence, protidrogové politiky a problémům s drogami v příhraničí.

www.euregioegrensis.de
www.revolutiontrain.cz/de/index.php

TERMÍNY AKCÍ:
o 01.08.2016 - 07.08.2016
| EUREGIO EGRENSIS Letní tábor mládeže 2016 ve volnočasovém centru pro mládež Jochen-Klepper-Haus
Selb-Plößberg -> Ještě jsou volná místa pro mládež ze Saska a Durynska (11-14 let.)!
o 26.09.2016 - 30.09.2016
| Jazyková animace na ZŠ, SŠ a gymnáziích v EUREGIU EGRENSIS
o 19.10.2016
| Odborná konference Vzdělávání v jazyce sousedů | Jazykové a komunikační centrum Olešnice / Oelsnitz

