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ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY RODZINY, SZKOŁY, POLICJE,STRAŻ MIEJSKĄ, MOPS, SĄDY, 
PROKURATURĘ, WSPIERAJĄCE OSOBY DOROSŁE 

 

FRED GOES NET 
 

Szczegóły: PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Odbiorcy: młode osoby eksperymentujące lub używające szkodliwie legalnych czy nielegalnych 
substancji odurzających - osoby nieuzależnione w wieku 13-19 lat., w razie potrzeby do 24r.ż. 
Do programu nie kwalifikują się osoby uzależnione lub używające heroiny. 
W razie potrzeby odbiorcami programu mogą być osoby nawet do 24 r.ż. 
 
Czas trwania:     1 spotkanie i rozmowa z prowadzącym  
                                                                        oraz  8 godzin pracy w grupie 
Miejsce:  Centrum Profilaktyki Społecznej  

Wadowice, ul. E.K. Wojtyłów 4     
Zgłoszenia:    tel.  692 781 928 
Realizator:                 Dorota Oboza  
Termin:                                            po zebraniu grupy  
Ilość uczestników spotkania:      5-9 osób 
 
Informacje szczegółowe:    
Program Fred Goes Net 

• Zakłada, że użycie substancji powinno skutkować odpowiednim i natychmiastowym działaniem 
motywującym do zmiany 

• Działaniami NIE OBEJMUJEMY CAŁYCH GRUP FORMALNYCH (jak np. klasy szkolne) 

• Grupy formują się w wyniku rekrutacji poszczególnych osób 
 

CELE programu: 

• Zachęcenie użytkownika do zastanowienia się nad kwestią używania substancji 

• Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka 

• Umożliwienie spojrzenia na problematykę używania narkotyków i alkoholu z innej niż jego 
dotychczasowa perspektywy 

• Skonfrontowanie uczestnika programu z ograniczeniami wynikającymi z używania przez niego substancji 
psychoaktywnych  i ich wpływem na jego zachowanie 

• Wzbudzenie motywacji do zmiany postaw i zachowania 

• Umożliwienie podejmowania przemyślanych decyzji w oparciu o adekwatną samoocenę 

• Zachęcenie użytkownika do oceny ryzyka związanego z używaniem substancji psychoaktywnych 

• Informowanie na temat możliwych form pomocy.  

 
Program jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i realizowany 
jest nieodpłatnie dla mieszkańców Gminy Wadowice. 

 
Więcej informacji z zakresu profilaktyki na stronach www:   
dla Centrum Profilaktyki Społecznej            www.cps.agrado.org.pl 
dla Widzieć – Rozumieć - Przeciwdziałać    www.wrp.agrado.org.pl 

 

Zadanie publiczne współfinansowane jest 
ze środków Gminy Wadowice. 
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