
PROGRAM „FRED GOES NET” 

Program wczesnej interwencji „Fred goes net” jest programem rekomendowanym przez 

Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Odbiorcami są młode osoby, 

eksperymentujące z alkoholem, narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi. 

Program nie jest kierowany do młodzieży uzależnionej. Jest to program interaktywny. 

Zastosowane w nim oddziaływania mają na celu aktywną interakcję pomiędzy uczestnikami i 

prowadzącym. Osoby zakwalifikowane do programu biorą udział w zajęciach grupowych 

prowadzonych metodą wywiadu motywującego.  

ADRESACI: 

Osoby w wieku 14-21 lat (w szczególnych przypadkach 13-25 lat), eksperymentujące  

z alkoholem, narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi (z wyjątkiem heroiny).     

CEL: 

Umożliwienie uczestnikom krytycznego spojrzenia na własne używanie substancji 

psychoaktywnych. 

SCHEMAT PRACY: 

Część pierwsza   

• wzajemne poznanie się i stworzenie atmosfery zaufania, 

• poznanie aspektów prawnych związanych z używaniem substancji oraz pogłębienie 

wiedzy uczestników na temat substancji psychoaktywnych ze szczególnym 

uwzględnieniem środka najczęściej używanego w grupie. 

Część druga  

• pogłębienie wiedzy uczestników na temat konkretnych substancji lub porównanie ich 

z innymi substancjami, których używają, 

• identyfikacja różnych wzorów używania, 

• pogłębienie wiedzy uczestników na temat rozwoju uzależnienia. 

Część trzecia 

• zdolność do identyfikacji i oceny sytuacji ryzykownych, 

• nacisk na osobiste czynniki ryzyka i czynniki chroniące, 

• „przegląd” własnego używania substancji psychoaktywnych. 

Część czwarta     

• zachęta do dokonania zmian w używaniu substancji psychoaktywnych (o ile to 

konieczne), przy wykorzystaniu praktycznych rad i zasad konsumpcji, 

• wskazanie miejsc wsparcia oraz pokonywanie oporu przed skorzystaniem z tego typu 

oferty.     

REALIZATORZY: 

Agata Niemczynowicz - mgr pedagogiki, certyfikowany trener programu „Fred goes net”, 

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, socjoterapeuta, mediator, terapeuta 

poznawczo-behawioralny dzieci i młodzieży, 13-letni staż pracy profilaktycznej  

i terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną i eksperymentującą, terapeuta uzależnień ETAP-u - 



Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Od 2011 roku 

realizator programu „FRED GOES NET” (101 grup, 965  osób). 

Wojciech Powichrowski - mgr pedagogiki, certyfikowany trener programu  „Fred goes net”, 

certyfikowany specjalista terapii uzależnień, mediator. 27-letni staż pracy profilaktycznej  

i terapeutycznej z młodzieżą uzależnioną i eksperymentującą, terapeuta uzależnień ETAP-u - 

Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku. Od 2011 roku 

realizator programu „FRED GOES NET” (101 grup, 965 osób). 

METODY PRACY: 

Mikroedukacja, pogadanka, praca w parach, praca w grupach, burza mózgów, ćwiczenia 

warsztatowe, skalowanie, prezentacja prac indywidualnych. 

CZAS TRWANIA: 

Cały cykl programu obejmuje 8 h dydaktycznych i odbywa się w ustalonych, z osobami 

zainteresowanymi oraz delegującymi uczestników, terminach. Każde zajęcia grupowe 

poprzedzone są oraz podsumowywane konsultacjami.  

CHARAKTER GRUPY: 

Grupa ma charakter zamknięty. Liczba uczestników w grupie 6-12 osób. Kwalifikacji osób do 

udziału w programie dokonują terapeuci realizujący program. 

ZASADY PRZYJĘCIA: 

• do udziału w programie przyjmujemy osoby skierowane przez podmiot delegujący: 

Policję, Szkołę (przez pedagogów, psychologów), Sąd. W przypadku osób 

niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekunów prawnych na udział dziecka 

w programie.  

• Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z trenerami programu: 

Agatą  Niemczynowicz, tel.: 605 178 782   

Wojciechem Powichrowskim, tel.: 85 744 52 24 

 


