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Mandragora v Kině Svět
V úterý 17. 6. se uskutečnilo zakončení programů primární prevence, které po celý školní rok
probíhaly na třech základních školách v Českém Brodě. Spolupráce Občanského sdružení
LECCOS, které tyto programy pro školy připravuje, trvá již 3. rokem, od roku 2013 s certifikací
MŠMT. Akce proběhla v městském Kině Svět, ve spolupráci s Informačním centrem pro
mládež (ICM), pod názvem Rozlučka s “primárkou” pro školní rok 2013/14.
Programy primární prevence byly „ušity na míru“ třídním kolektivům 2. stupně. Jednotlivá
setkání vedená interaktivní a zábavnou formou obsahovala témata, se kterými jsou spojena
určitá rizika - problematika závislostí, násilí, šikana a kriminalita obecně, vztahy vrstevnické,
partnerské, k autoritám, kyberšikana a další. Programy vedli zkušení lektoři prostřednictvím
společných diskuzí, interaktivních her či vytvářením modelových situací.
Úterní rozlučka se nesla v duchu velmi ožehavých témat spojených s předcházením
rizikového chování dětí a mládeže. Promítané psychologické drama Mandragora, které velmi
ponurým způsobem popisuje drsný příběh patnáctiletého chlapce, který uteče z domova, živí
se prostitucí, propadne drogám a jeho život končí smrtí, mnohé z mladých diváků šokovalo.
Plni rozporuplných pocitů a otázek se zapojili do nezbytné diskuze nad obsahem filmu s
přítomnými lektory, kterou vedl Jaroslav Nouza, vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Klub Zvonice, lektor “primárek” a především pracovník s dlouholetými zkušenostmi v
oblasti sociální práce s dětmi a mládeží. Mnozí odcházeli z kina s hlavou plnou dalších otázek,
ale rozhodně poučeni i varováni před nástrahami, které jim život v budoucnosti může
přinést.
Další informace o rozlučce v kině najdete v článku na webu města Český Brod http://www.cesbrod.cz/item/kdy-je-ten-spravny-cas-diskutovat-o-choulostivych-tematech,
který se dotýká otázky, kterou lektoři zodpovídali především přítomných učitelům - Kdy je
ten správný čas diskutovat s dětmi o takto choulostivých tématech? Film zhlédli žáci 6. – 9.
tříd.
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