
                Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii               Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice

Informujemy, iż  Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii oddział Katowice planuje od 2011 

realizować ogółnopolski program wczesnej interwencji dla młodych osób używających narkotyków 

– FreD.

Projekt „FreD goes net" ma na celu adaptację i rozpowszechnienie w Europie opracowanego w 

Niemczech  programu  profilaktyki  selektywnej,  opartego  o  metodę  krótkiej  interwencji 

profilaktycznej i skierowanego do młodych osób używających narkotyków.  Uczestnicy programu 

FreD  to  osoby  po  raz  pierwszy zatrzymane  przez  policję  w  związku  z  przestępstwem 

narkotykowym tj. posiadaniem narkotyków. Są to osoby w wieku 13 – 21 r.ż – eksperymentujące 

lub używające narkotyków w sposób szkodliwy (jeszcze nieuzależnione).

Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych. Jest to cykl 3 spotkań, 

dających w sumie 8 godzin zajęć.

Celem zajęć jest pobudzenie uczestników do refleksji, podniesienie poziomu ich wiedzy na temat 

używania  narkotyków,  zachęcenie  do  oceny  ryzyka  i  odpowiedzialności,  zmiana  nastawienia  i 

zachowania  związanego  z  używaniem  narkotyków  oraz  poznanie  oferty  lokalnego  systemu 

pomocowego.

Efektywność metody i dobre wyniki ewaluacji programu stały się przyczyną stworzenia projektu 

„FreD  goes  net".  W jedenastu  krajach  (w  tym  w  Polsce)  przeprowadzone  zostało  pilotażowe 

wdrożenie programu. 

W  Polsce  program  jest  wprowadzony  od  2009  roku  w  dwóch  miastach  –  Bydgoszcz  oraz 

Bartoszyce. W roku obecnym wyszkolonych zostało kilkudziesięciu certyfikowanych realizatorów 

programu, a w 2011 roku program zostanie wdrażany w 20 kolejnych miastach Polski – w tym w 

Katowicach.

Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Osoby młode są kierowane do programu FreD najczęściej przez sąd, policję, kuratora, szkołę lub 

rodziców, stąd program ten wymaga działania sytemowgo – najlepiej również w porozumieniu ze 



strukturami miasta – Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki.

Chcielibyśmy wstępnie poinformować o powyższym projekcie, jak również zaprosić do zapoznania 

się ze szczegółami oraz do współpracy przy realizacji programu FreD w 2011 roku.   

Informacje na temat programu FreD  http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106315

Projekty pilotażowe programu http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=624426

Certyfikowani realizatorzy programu http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=784622
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