
V PRAZE SE KONALA VÝZNAMNÁ MEZINÁRODNÍ 
KONFERENCE O PROTIDROGOVÉ PREVENCI. 
UNIKÁTNÍ ČESKÝ PROJEKT MĚL HLAVNÍ ROLI.

SYSTÉM PREVENCE 3.0
V Praze byl položen základ unikátního česko-německo-islandského systému PREVENCE 3.0. Stalo se 
tak v rámci největší konference v Česku zaměřené na primární protidrogovou prevenci. Osou systému 
bude propojení českého zážitkového projektu REVOLUTION TRAIN a „islandského zázraku“ v boji proti 
dětskému alkoholismu. Konference, která se 30. listopadu konala v Betlémské kapli v Praze, se zúčast-
nili zástupci více než stovky měst z Česka, Německa, Belgie, Islandu, Rakouska, Slovenska a Polska.

Konferenci pořádal Nadační fond NOVÉ ČESKO, který je zaměřen na vývoj, podporu a posilování spo-
lupráce u inovativních nezávislých projektů a rozvoj infrastruktury v oblasti vzdělávání, zdravotnictví 
a sociálních věcí. Mezinárodní setkání podpořil Česko-německý fond budoucnosti. 

KDE ZŮSTÁVAJÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA PRIMÁRNÍ PREVENCI? 
Hlavním tématem konference byla současná situace v oblasti primární prevence a volnočasových 
aktivit z hlediska zapojení jednotlivých subjektů i z hlediska finančního. „V České republice  jde na 
primární prevenci pouhých 3,6 % z celkových 2,3 miliardy korun na protidrogovou politiku,“ upozornil  
v této souvislosti na nepoměr ve výdajích na prevenci prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc., emeritní před-
nosta z II. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. 

ČESKÝ VZDĚLÁVACÍ PROJEKT SKLÍZÍ ÚSPĚCHY A CHVÁLU V NĚMECKU
V rámci konference představili své aktivity a vize na poli prevence také zástupci desítek německých 
měst a organizací.

Největší zájem o nový systém PREVENCE 3.0. projevili právě němečtí účastníci. Ti velmi dobře znají 
český vzdělávací projekt REVOLUTION TRAIN. Program je součástí dlouhodobých aktivit v oblasti pre-
vence ve 44 německých městech a již 7 let zde pravidelně vzdělává děti a mládež. 

Autor projektu Pavel Tuma uvedl: „Na 70 tisíc návštěvníků v Německu jsme mimořádně pyšní. Je to 
důkaz, že v Čechách umíme postavit inovativní vzdělávací projekty. A když propojíme to nejlepší z Ně-
mecka a spojíme s Islandem vznikne výjimečný systém v rámci celé Evropské unie.“

ISLANDSKÝ ZÁZRAK 
V hlavní části programu představil zástupce společnosti PLANET Youth Þorfinnur SKÚLASON propraco-
vaný ISLANDSKÝ MODEL PREVENCE, který je postupně implementován v dalších zemích. Tzv. „islandský 
zázrak“ se zasloužil o významné snížení počtu nezletilých dětí pravidelně popíjejících alkohol.
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NOVÁ MULTIFUNKČNÍ ARÉNA OD PROFESORA PAVLA KOLÁŘE 
Na konferenci vystoupil i  Prof. PaedDr. Pavel Kolář Ph.D., přednosta Kliniky rehabilitace a tě lový-
chovného lékař ství 2. LF UK a FN Motol, který se zaměřil na aktuální „psychosociální patogen“ u dětí 
a mladistvých v důsledku epidemiologické situace Covid-19. Zároveň ukázal poslední novinku z připra-
vované Multifunkční arény – počítačové hřiště. O tuto mimořádně inovativní sportovní a diagnostickou 
halu projevila zájem již desítka měst včetně německých.     

ZÁŠTITA  
Záštitu nad konferencí převzal brig. gen. PhDr. Jakub Frydrych, ředitel Národní protidrogové centrály 
SKPV PČR. Ve svém proslovu poděkoval kolegům z české, belgické, slovenské a německé policie za 
jejich příspěvky. Ocenil názory odborníků, kteří ve své praxi řeší důsledky užívání drog a závislostí.

V jednotlivých částech konference byly rovněž představeny osvědčené preventivní programy z Česka, 
Německa a Slovenska. Jedním z cílů konference bylo posílení česko-německých vztahů a propojení 
jednotlivých účastníků a organizací zabývajících se prevencí v zemích Evropské unie. 
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