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BADANIA W RAMACH PROJEKTU:

 New Psychoactive Substances among People 

Who Use Drugs Heavily

 Program jest prowadzony przez APDES pod 

patronatem naukowym Uniwersytetu Karola w 

Pradze

 7 organizacji z 6 państw (Polska, Czechy, Holandia, 

Grecja, Rumunia, Portugalia)

npsineurope.eu



KONSUMENCI



UŻYTKOWNICY OPIOIDOWI

 Przyjmują iniekcyjnie

 Preferują stymulanty

 Posiadają niewielką wiedzę dotyczącą zażywanych 

substancji 



TRAKTUJĄ NOWE SUBSTANCJE JAKO SUBSTYTUT KLASYCZNYCH

NARKOTYKÓW? 

 Łatwy dostęp do nowych środków psychoaktywnych przy 

jednocześnie słabym dostępie (czy wręcz całkowitej 

niedostępności) do tradycyjnych narkotyków

• Możliwość zakupu „czystych” nowych substancji, a 

jednocześnie bardzo niska jakość substancji tradycyjnych

• Legalność „dopalaczy” (a w wypadku posiadania nielegalnej 

nowej substancji nikłe ryzyko sankcji prawnych), a 

jednocześnie brak legalności tradycyjnych środków



Wśród iniekcyjnych użytkowników NPS 

dominują osoby, które wcześniej 

przyjmowały tradycyjne narkotyki 

dożylnie.



UŻYTKOWNICY NIEOPIOIDOWI

 Przyjmują nieiniekcyjnie

 Uzywają substancji z różnych grup, [ze 

wskazaniem na stumulanty, syntetyczne 

kanabinoidy, halucynogeny]

 Posiadają niewielką wiedzę na temat środków, 

które przyjmują / posiadają ogromną wiedzę

 Sięgają po przypadkowe substancje / mają dużą 

świadomość tego co biorą



PSYCHONAUCI

 Przyjmują nieiniekcyjnie

 Uzywają substancji z wielu grup

 Przedkładają nowe substancje nad tradycyjne

 Posiadają bogatą, specjalistyczną wiedzę 



Prowadzący: Opowiedz coś o zażywanych przez siebie substancjach.

Uzytkownik – Tak z grubsza: Alfa PVP, Pentedron, Midazolam, 4-AcO-DMT

(to jest syntetyczna tryptamina), syntetyczne kanabinoidy

(„mieszanki ziołowe”), 3MMC (metafedron, z reguły coś,

co na rynku funkcjonuje jako „kryształ” to

właśnie 3MMC, ewentualnie z jakimiś domieszkami), brefedron, fluoroamfetaminy,

2FMA, mefedron, etkat (straszne g...), MDPV (z tej

samej grupy co alfa, najmocniejsza z niej).

P: A które substancje uważasz za naprawdę dobre?

U: Rzeczywiście dobre są 5-MAPB, 2-FA, 3-FMA, 3-FA, 4-AcO-DMT



 neurogroove.info

 bluelight.org 

 drugs-forum.com

 erowid.org









RYNEK NOWYCH SUBSTANCJI 



ONLINE

 Ogłoszenia lokalne w sieci

 Sklepy internetowe

 Internetowe smart shopy

 Sklepy z odczynnikami chemicznymi























OFFLINE

 Sklepy 

 Sklepy  specjalizujące 

się w handlu 

dopalaczami 

 Sex shopy, hot spoty, 

sklepy kulturystyczne 

– miejsca, w których 

sprzedaż dopalaczy nie 

jest główną ofertą   

 Sprzedawcy 

indywidualni 

 Dilerzy i nie tylko



RYNEK A KONSUMENCI

 Użytkownicy opioidowi na ogół nie kupują przez internet, wybierają 

sklepy i dilerów. Jeżeli kupują w sieci to na ogół nie bezpośrednio –

kilku znajomych zrzuca się na towar, po czym osoba, która najlepiej 

radzi sobie z nowoczesna technologią dokonuje zakupu. 

 Uzytkownicy nieopioidowi, wyjąwszy specyficzną grupę 

psychonautów, kupuje w klubach, u dilerów, korzystają z ogłoszeń w 

internecie

 Psychonauci kupują w sklepach internetowych, zwłaszcza tych 

udających chemiczne. Osoby te nie chcą i nie potrzebują chodzić do 

dilerów czy sklepów stacjonarnych, w internecie maja większy wybór 

i maja pewność, że dostaną dokładnie to, co zamówili. 



WWW.NOWESUBSTANCJE.PL





PROGRAM WCZESNEJ INTERWENCJI

FRED W KRAKOWIE



GŁÓWNE ZAŁOŻENIA, ZASADY I CELE PROGRAMU

 „FreD goes net” to program z obszaru profilaktyki selektywnej, jest on skierowany do młodych ludzi, którzy w wyższym niż 
przeciętny stopniu narażeni są na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

 Jednym z głównych celów programu jest ograniczenie ryzyka rozwoju uzależnienia poprzez zapobieganie eskalacji używania 
narkotyków, dopalaczy oraz innych środków odurzających i psychoaktywnych przez młodzież. 

 Program kierowany jest do osób w wieku 14-21 lat (w szczególnych przypadkach 13-25 lat).

 Krótka interwencja profilaktyczna to cykl 8-godzinnych zajęć warsztatowych podzielonych na 2, 3 lub 4 sesje.

 W trakcie zajęć trenerzy FreD poruszają tematy z następujących dziedzin takich jak:

 sytuacja prawna,

 wiedza o narkotykach,

 zdrowie,

 zachowania społeczne

 system pomocy.

 Poprzedza je rozmowa wstępna, która ma charakter diagnostyczno-motywujący i ma na celu zakwalifikowanie do grupy. Na
tym etapie trener jest w stanie ocenić czy osoba jest uzależniona i ewentualnie skierować uczestnika do instytucji udzielającej
pomocy osobom uzależnionym.

 Grupy liczą od 6 do 12 osób.

 Instytucje realizujące program „FreD goes Net” w Małopolsce:

• Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL

• Poradnia Monar w Krakowie


